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Περίληψη 

 

Καηά ηηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ αλαπηπρζεί ελζσκαησκέλα 

ζπζηήκαηα ιήςεο ζεκάησλ θπζηνινγίαο πνπ είλαη ειαθξηά, κηθξά θαη ηθαλά λα 

θαηαγξάθνπλ ζύλζεηα ζήκαηα γηα πεξηζζόηεξεο από 48 ώξεο. Απηά ηα 

ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο κειέηεο ειεθηξνθαξδηνγξαθίαο (ECG) γηα λα 

εληνπίδνπλ ζπνξαδηθέο θαξδηαθέο αξξπζκίεο ή αλσκαιίεο ζηελ θαξδηαθή 

ιεηηνπξγία, πνπ ζπρλά ζρεηίδνληαη κε ηηο εληάζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο.   

Σήκεξα ηα θαξδηαθά ζήκαηα θαηαγξάθνληαη ζε θάξηεο κλήκεο θαη κπνξνύλ 

εύθνια λα κεηαθεξζνύλ γηα αλάιπζε θαη επεμεξγαζία. Με ηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο, νη θαηαζθεπαζηέο ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ πεξηόξηζαλ δξαζηηθά ην 

κέγεζνο θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ησλ ζπζθεπώλ θαηαγξαθήο ΗΚΓ, έηζη 

ώζηε απηέο λα απνθηήζνπλ απηνλνκία. Σηελ εξγαζία απηή ζα παξνπζηαζηεί  έλα 

ελζσκαησκέλν ζύζηεκα θαηαγξαθήο, απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο  

ειεθηξνθαξδηνγξαθηθώλ ζεκάησλ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε παξαθνινύζεζε 

ησλ δσηηθώλ ελδείμεσλ αζζελώλ κε αξξπζκίεο θαη θαξδηαθή αλεπάξθεηα  

Η εξγαζία απηή ρσξίδεηαη νπζηαζηηθά ζε έμη ηκήκαηα. Τν πξώην ηκήκα 

αζρνιείηαη κε ηελ θπζηνινγία ηεο θαξδηάο, ε νπνία απνηειεί ηελ πεγή ηνπ 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο, θαζώο θαη κε ηελ δνκή ελόο ειεθηξνθαξ-δηνγξάθνπ 

θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα ην πάξνπκε από ηα δηάθνξα 

ζεκεία ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. 

Τα επόκελα δύν ηκήκαηα πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ηελ ρξήζε θαη ηηο 

δπλαηόηεηεο ησλ ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη κηθξνειεγθηώλ κε έκθαζε 

ζηελ παξνπζίαζε ηνπ κηθξνειεγθηή (ADuC 7026) θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ ηνπ 

πνπ  ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε. Παξάιιεια αλαιύεηαη ην 

πεξηβάιινλ κVision ηεο Keil ην νπνίν παξέρεη ηε δπλαηόηεηα εμνκνίσζεο ηνπ 

κηθξνειεγθηή καο έρνληαο ζηε δηαζεζή καο κεδεληθό πιηθό.  Τν ηξίην ηκήκα 



ζπλνςίδεη θάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη  δπλαηόηεηεο πνπ 

παξνπζηάδεη ν ADuC  7026 ηεο Analog Devices. 

Τν  ηέηαξην ηκήκα αζρνιείηαη κε κεζόδνπο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο 

ζεκάησλ ρακειήο ζπρλόηεηαο  γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζνξύβνπ θαη ηελ 

αύμεζε ηεο επθξίλεηαο  ησλ απνηειεζκάησλ. 

Τα δύν ηειεπηαία ηκήκαηα πεξηέρνπλ αλαιπηηθά ηηο κεζόδνπο επεμεξγαζίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ κηθξνειεγθηή θαη 

παξαζέηνληαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. Γηα ηελ πινπνίεζε  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά πξνζεγγηζηηθά ζήκαηα γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ 

πξαγκαηηθώλ ζεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θαξδηναλαπλεπζηηθή 

ιεηηνπξγία . Γίλεηαη ηέινο κε ηε βνήζεηα  ηνπ matlab  πιήξεο αλαδεκηνπξγία ηνπ 

θαξδηαθνύ παικνύ θαη εμάγνληαη ηα θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα.  

Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ κηθξνειεγθηή έγηλε ζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ 
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Summary 

During the two last decades there have been developed embedded 

systems , for the receive of physiology signals. that are small light and able to 

record composite signals for more than 48 hours. These systems are used at 

research on electrocardiography(ECG) for the locating of sporadic cardiac 

arrhythmias,or abnormal heart function, often associated with the stresses of 

everyday life.  

Nowadays, cardiac signals recorded on memory cards and can easily be 

transferred for analysis and processing. Through the technological 

evolution, medical equipment manufacturers have reduced drastically the size 

and power consumption of the ECG recorders, so that they can be autonomous. 

At this thesis, an embedded system for recording, saving and processing ECG 

signals is presented. The main purpose is to achieve the monitoring of vital signs 

of patients with arrhythmias and heart failure.  

The thesis is divided into six sections. The first part deals with the 

physiology of the heart, which is the source of the electrocardiogram and the 

structure of an electrocardiograph and how we can get it from different parts of 

the human body.  

The next two sections below cover the use and potential of embedded 

systems and microcontrollers with an emphasis on presentation of the 

microcontroller (ADuC 7026) and its peripherals that will be used for 

implementation. At the same time explaining the κVision the Keil environment 

which enables us to emulate the microcontroller having at our disposal zero 

hardware. The third section summarizes some basic functions and programming 

possibilities presented by ADuC 7026 of Analog Devices.  

The fourth part deals with methods of digital signal processing of low 

frequency to remove noise and increase clarity of results.  

The last two sections contain detailed the processes used for 

programming the microcontroller and presents the corresponding results. During 

the implementation, initially approximated signals were used for modeling of real 

signals arising from cardiopulmonary function. Finally, using matlab we achieve a 

full reconstruction of the heart beat and drew the appropriate conclusions.  

The programming of the microcontroller has been done in C 
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1.1ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΚΑΡΔΙΑ 

H θαξδηά είλαη έλα κπώδεο όξγαλν πνπ ζπζηέιιεηαη ξπζκηθά 

ιεηηνπξγώληαο ζαλ αληιία αίκαηνο κε ηε βνήζεηα ηνπ θπθινθνξηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Απνηειείηαη από 4 μερσξηζηέο αληιίεο: δύν πξναληιίεο-ηνπο 

θόιπνπο θαη δύν πξνσζεηηθέο αληιίεο-ηηο θνηιίεο. Η ρξνληθή πεξίνδνο από ην 

ηέινο κηαο ζπζηνιήο ηεο θαξδηάο κέρξη ην ηέινο ηεο επόκελεο ζπζηνιήο 

νλνκάδεηαη θαξδηαθόο παικόο. Ο θάζε θαξδηαθόο παικόο αξρίδεη κε ηελ 

απηόκαηε γέλεζε ελόο δπλακηθνύ ελέξγεηαο ζηνλ θιεβόθνκβν. Σν δπλακηθό 

ελέξγεηαο επεθηείλεηαη κε ηαρύηεηα θαη ζηνπο δύν θόιπνπο θαη από εθεί κέζσ 

ηνπ θνιπνθνηιηαθύ δεκάηηνπ, πξνο ηηο θνηιίεο. Όκσο εμαηηίαο ηεο εηδηθήο 

δηαξξύζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αγσγήο από ηνπο θόιπνπο ζηηο θνηιίεο, 

παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε θάπσο κεγαύηεξε από 1/10 sec γηα ηε δίνδν ηεο 

δηέγεξζεο από ηνπο θόιπνπο ζηηο θνηιίεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν παξέρεηαη 

ζηνπο θόιπνπο ε επθαηξία λα ζπζηέινληαη πξηλ από ηηο θνηιίεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ άληιεζε αίκαηνο πξνο ηηο θνηιίεο πξηλ από ηελ έληνλε 

θνηιηαθή ζπζηνιή. Έηζη νη θόιπνη ιεηηνπξγνύλ ζαλ ελαπζκαηηθέο αληιίεο γηα 

ηηο θνηιίεο νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνποπαξέρνπλ ηελ θύξηα πεγή δύλακεο γαη 

ηελ πξνώζεζε ηνπ αίκαηνο κέζα από ην αγγεηαθό ζύζηεκα.  

  

                          ρήκα 1.1 
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Ο θαξδηαθόο παικόο απνηειείηαη από κηα πεξίνδν ράιαζεο πνπ 

νλνκάδεηαη δηαζηνιή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε θαξδηά γεκίδεη κε αίκα,  

νπνία αθνινπζείηαη από πεξίνδν ζπζηνιήο πνπ αλνκάδεηαη ζπζηνιή. ην 

παξαθάησ ζρήκα παξηζηάλνληαη ηα δηάθνξα γεγνλόηα ηα νπνία ιακβάλνπλ 

ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαξδηαθνύ παικνύ. Είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα 

κειεηήζνπκε κε πξνζνρή ην δηάγξακκα θαη λα θαηαλνήζνπκε ηα αίηηα όισλ 

ησλ θαηλνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζε απηό. 

 

                                            ρήκα 1.2 

 

1.2 ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 

Καηά ηελ επέθηαζε ηνπ θύκαηνο ηεο δηέγεξζεο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα 

ηεο θαξδηάο, ειεθηξηθά ξεύκαηα δηαηξέρνπλ ηνπο ηζηνύο γύξσ από ηελ θαξδηά, 

έλα κηθξό δε κέξνο από απηά θηάλεη κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ ζώκαηνο. Εάλ 

ηνπνζεηεζνύλ ειεθηξόδηα πάλσ ζην δέξκα από ηε κία θαη ηελ άιιε πιεπξά 

ηεο θαξδηάο, θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηαγξαθή ησλ ειεθηξηθώλ δπλακηθώλ πνπ 

παξάγνληαη από απηήλ. Η θακπύιε πνπ ιακβάλεηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

νλνκάδεηαη ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα. πλεπώο ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα 

θαηαγξάθεη ηα αλσηέξσ ειεθηξηθά δπλακηθά όπσο θζάλνπλ ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ ζώκαηνο, θαζώο ηαμηδεύνπλ από ηνλ θιεβόθνκβν ζηηο θνηιίεο. 
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Φπζηνινγηθό ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, πνπ αθνξά δύν δηαδνρηθνύο 

θαξδηαθνύο παικνύο, απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 1.3.Σν ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα 

επνκέλσο αληαλαθιά ηα ειεθηξηθά γεγνλόηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαξδηαθή δηέγεξζε θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αλαηνκηθό 

πξνζαλανιηζκό ηεο θαξδηάο, ηα ζρεηηθά κεγέζε ησλ θαξδηαθώλ θνηινηήησλ, 

ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα, ηνλ ξπζκό, ηελ παξαγσγή θαη ηε αγσγή ηεο 

δηέγεξζεο, θαη ηηο δηαηαξαρέο ζηα παξαπάλσ γεγνλόηα, αλεμάξηεηα από ην αλ 

νθείινληαη ζε αλαηνκηθέο, κεραληθέο, κεηαβνιηθέο ή θπθινθνξηθέο αηέιεηεο. 

Επίζεο, αιιαγέο ζηηο ειεθηξνιπηηθέο ζπγθεληξώζεηο θαη ε επίδξαζε 

νξηζκέλσλ θαξκαθεπηηθώλ νπζηώλ κπνξνύλ αλ αληρλεπζνύλ κε ηε βνήζεηα 

ηνπ ΗΚΓ. Υξεζηκνπνηείηαη ζηε δηάγλσζε αξξπζκηώλ, ηζραηκίαο θαη 

εκθξάγκαηνο θαξδηάο, ππεξηξνθίαο ησλ θνηινηήησλ ηεο θαξδηάο, 

κεηαβνιηθώλ δηαηαξξαρώλ. Σν ΗΚΓ όκσο δελ παξέρεη άκεζεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ζπζηνιή θαη ηελ αληιεηηθή ηθαλόηεηα ηεο θαξδηάο. Απηέο νη 

ηδηόηεηεο κπνξνύλ λα θξηζνύλ κε βάζε ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο, ηελ θαξδηαθή 

παξνρή, ηνπο θαξδηαθνύο ήρνπο θ.ά.  
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1.2.1 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΣΟ 

Σν θπζηνινγηθό ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα απνηειείηαη από έλα έπαξκα 

(θύκα) P, έλα «ζύκπιεγκα QRS» θαη έλα έπαξκα T. Σν ζύκπιεγκα QRS 

ζπλήζσο απνηειείηαη από ηξία δηαθνξεηηθά επάξκαηα, ην έπαξκα Q, ην 

έπαξκα R θαη ην έπαξκα S. Σν έπαξκα P πξνθαιέηηαη από ειεθηξηθά ξεύκαηα 

ηα νπνία παξάγνληαη από ηελ επέθηαζε ηεο  εθπόισζεο ζην κπνθάξδην ησλ 

θόιπσλ, ε νπνία αθνινπζείηαη από ηε ζπζηνιή ησλ θόιπσλ, κε απνηέιεζκα 

ηελ ειαθξά αλύςσζε ηεο θακπύιεο ηεο ελδνθνιπηθήο πίεζεο, ακέζσο κεηά 

ην έπαξκα P.   Μεηά από 0,16sec πεξίπνπ από ηε έλαξμε ηνπ επάξκαηνο P, 

εκθαλίδνληαη ηα επάξκαηα QRS ηα νπνία νθείινληαη ζηελ εθπόισζε ησλ 

θνηιηώλ, ε νπνία πξνθαιεί ηελ έλαξμε ηεο ζπζηνιήο ησλ θνηιηώλ θαη ηελ 

αληνύζα θνξά ηεο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο,όπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 1.4. 

Σέινο παξαηεξείηαη ην θνηιηαθό έπαξκα T ην νπνίν πξνθαιείηαη από 

ειεθηξηθά ξεύκαηα ηα νπνία παξάγνληαη θαηά ηελ αλάλεςε ησλ θνηιηώλ από 

ηελ θαηάζηαζε εθπόισζεο. Η δηεξγαζία απηή επηηειέηηαη 0,25-0,35sec κεηά 

ηελ εθπόισζε. Απηό αληηπξνζσπεύεη ηελ πεξίνδν επαλαπόισζεο ησλ 

θνηιηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη κπηθέο ίλεο ηνπ κπνθαξδίνπ ησλ 

θνηιηώλ αξρίδνπλ λα ραιαξώλνπλ. Γη΄ απηό θαη ην έπαξκα T εκθαλίδεηαη 

ειάρηζην ρξνληθό δηάζηεκα πξηλ από ην ηέινο ηεο ζπζηνιήο ησλ θνηιηώλ. 

 

                                     ρήκα 1.4 
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Στήμα 1.4: Τα θαινόμενα ηοσ καρδιακού κύκλοσ, με ηις μεηαβολές ηης πίεζης ζηον 

αριζηερό κόλπο, ηην αριζηερή κοιλία και ηην αορηή, ηις μεηαβολές ηοσ όγκοσ ηων 

κοιλιών, ηο ηλεκηροκαρδιογράθημα και ηο θωνοκαρδιογράθημα 

 

ρήκα1.5 

 

1.2.2 ΠΧ ΓΙΝΕΣΑΙ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ; 

Σν ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα γίλεηαη κε εηδηθό κεράλεκα πνπ νλνκάδεηαη 

ειεθηξνθαξδηνγξάθνο. Ο ειεθηξνθαξδηνγξάθνο είλαη έλα επαίζζεην 

βνιηόκεηξν πνπ θαηαγξάθεη κέζσ ειεθηξνδίσλ  ηηο δηαθνξέο δπλακηθνύ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ ζώκαηνο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο. 

Επεηδή ην ειεθηξηθό ζήκα ηεο θαξδηάο πνπ θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

δέξκαηνο είλαη αζζελέο  ν ειεθηξνθαξδηνγξάθνο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

έλαο εληζρπηήο πιάηνπο πνπ βνεζά ζηελ πεξεηαίξσ επεμεξγαζία ηνπ 

ζήκαηνο θαη αθνινπζείηαη από ην ζηάδην ηεο θαηαγξαθήο ή ηεο απνζήθεπζεο. 

Απνηειείηαη από κηα θεληξηθή κνλάδα θαη έλα θαιώδην κε 10 ειεθηξόδηα ηα 

νπνία ζπλδένληαη ζην ζώκα ηνπ εμεηαδόκελνπ. Σα 4 πξώηα ζπλδένληαη ζηα 

ηέζζεξα άθξα θαη ηα ππόινηπα 6 κπξνζηά ζην ζώξαθα. 
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                         ρήκα1.6 

 

1.2.3 ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΣΑΕΙ ΣΟ ΗΚΓ 

Η ειεθηξηθή ηάζε ησλ θπκάησλ ζην θπζηνινγηθό ΗΚΓ εμαξηάηαη από 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα ειεθηξόδηα ηνπνζεηνύληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ζώκαηνο. Όηαλ ην έλα ειεθηξόδην ηνπνζεηείηαη ακέζσο πάλσ ζηε θαξδηά , θαη 

ην δεύηεξν ηνπνζεηείηαη ζε θάπνην άιιν ζεκείν ζεκείν ηνπ ζώκαηνο ε 

ειεθηξηθή ηάζε ηνπ ζπκπιέγκαηνο QRS κπνξεί λα θηάζεη ηα 3 ή 4 mV. Αιιά 

δπλακηθό δξάζεο ησλ 110 mV, όπσο θαηαγξάθεηαη, κε άκεζν ηξόπν από ηλ 

θπηηαξηή κεκβξάλε κπηθήο ίλαο ηνπ κπνθαξδίνπ. Όηαλ ην 

ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα θαηαγξάθεηαη κε ειεθηξόδηα ηνπνζεηεκέλα ζηα δύν 

άλσ άθξα, είηε ζε έλα άλσ  θαη ζε έλα θάησ άθξν, ε ειεθηξηθή ηάζε ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο QRS είλαη ζπλήζσο 1 mV από ηελ θνξπθή ηνπ θύκαηνο R 

κέρξη ην θάησ κέξνο ηνπ θύκαηνο S. Εμάιινπ ε ειεθηξηθή ηάζε ηνπ θύκαηνο P 

είλαη 0,1-0,3mV θαη ηνπ θύκαηνο T 0.2-0.3mV. 

1.2.4 ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Η ζπρλόηεηα ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα θαζνξηζζεί εύθνια 

από ην ΗΚΓ, γηαηί ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμύ δύν 

δηαδνρηθώλ θαξδηαθώλ παικώλ είλαη ν αληίζηξνθν ηεο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο. 

Εάλ ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ 

θαξδηαθώλ παικώλ, όπσο θαζνξίδεηαη κε ηηο γξακκέο βαζκόλνκεζεο, είλαη 

1sec, ε θαξδηαθή ζπρλόηεηα είλαη 60 θαξδηαθνί παικνί ην ιεπηό. Σν 

θπζηνινγηθό ρξνληθό δηάζηεκα πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμύ δύν 
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ζπκπιεγκάησλ QRS είλαη πεξίπνπ 0,83sec. Απηό ζεκαίλεη όηη ε θαξδηαθή 

ζπρλόηεηα, ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε, είλαη 72 θαξδηαθνί παικνί ην ιεπηό. 

Σν δηάζηεκα P-Q ή P-R: Σν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηνπ 

θύκαηνο P θαη ηεο αξρήο ηνπ ζπκπιέγκαηνο QRS είλαη ν ρξόλνο πνπ 

παξέξρεηαη από ηελ έλαξμε ηεο ζπζηνιήο ησλ θόιπσλ, κέρξη ελ έλαξμε ηεο   

ζπζηνιήο ησλ θνηιηώλ. Σν ρξνληθό απηό δηάζηεκα νλνκάδεηαη P-Q. To 

θπζηνινγηθό P-Q είλαη πεξίπνπ 0,16msec. Απηό ην δηάζηεκα ζε κεξηέο 

πεξηπηώζεηο νλνκάδεηαη P-R γηαηί ην Q ζπρλά απνπζηάδεη. 

Σν δηάζηεκα Q-T: Η ζπζηνιή ησλ θνηιηώλ πξαθηηθά δηαξθεί από ηελ αξρή ηνπ 

θύκαηνο Q κέρξη ην ηέινο ηνπ θύκαηνο T. Σν ρξνληθό απηό δηάζηεκα 

νλνκάδεηαη Q-T θαη ε θπζηνινγθή ηνπ  δηάξθεηα είλαη 0,35sec. 

1.2.5 TΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΕΣΑΙ ΣΟ ΗΚΓ; 

Σν ΗΚΓ θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθό ραξηί. Απνηειείηαη από 12 απαγσγέο. 

Οη πξώηεο έμη νλνκάδνληαη απαγσγέο ησλ άθξσλ δηόηη θαηαγξάθνπλ ηα 

ειεθηξηθά δπλακηθά πνπ θζάλνπλ ζηα άθξα. πκβνιίδνληαη θαηά ζεηξά κε Ι, ΙΙ, 

ΙΙΙ, aVR, aVL, aVF. Οη ππόινηπεο 6 θαηαγξάθνπλ ηα ειεθηξηθά δπλακηθά από 

ηελ πξόζζηα επηθάλεηα ηνπ ζώξαθα θαη νλνκάδνληαη πξνθάξδηεο απαγσγέο. 

πκβνιίδνληαη δε σο V1, V2, V3, V4, V5, V6. 

 

Οη ζέζεηο ησλ πξνθαξδίσλ 
απαγσγώλ 

                                ρήκα1.7 

1.) Όηαλ ην θύκα εθπόισζεο νδεύεη από ην αξλεηηθό πξνο ην ζεηηθό 

ειεθηξόδην ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ, ε γξαθίδα θηλείηαη πξνο ηα 

πάλσ θαη θαηαγξάθεη ζεηθή απόθιηζε. 
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2.) Όηαλ ην θύκα ηεο εθπόισζεο νδεύεη από ην ζεηηθό πξνο ην αξλεηηθό 

ειεθηξόδην,  θίλεζε εο γξαθίδαο είλαη πξνο ηα θάησ. 

 

3.) Όηαλ ην θύκα εθπόισζεο επεθηείλεηαη θάζεηα πξνο κηα απαγσγή ζα 

θαηαγξαθεί δηθαζηθή απόθιηζε. 

 

1.2.6 ΟΙ ΣΡΕΙ ΔΙΠΟΛΙΚΕ ΑΠΑΓΧΓΕ ΣΧΝ ΑΚΡΧΝ 

Με ηνλ όξν «δηπνιηθέο» ελλνείηαη όηη ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα 

θαηαγξάθεηαη από δύν εηδηθά ειεθηξόδηα, ηνπνζεηεκέλα ζην ζώκα, θαη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ζηα άθξα. Έηζη ε «απαγσγή» δελ ζπλίζηαηαη από έλα 

απιό θαιώδην, κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ην ζώκα κε ην θαηαγξαθηθό όξγαλν, 

αιιά από δύν θαιώδηα θαη από ηα ειεθηξόδηα ηνπο γηα λα ζρεκαηίδεηαη έλα 

πιήξεο ειεθηξηθό θύθισκα κε ηνλ 

ειεθηξνθαξδηνγξάθν. 

                                      

 

 

 

 

 

                                                   ρήκα 1.8 
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Απαγσγή Ι : Καηά ηελ θαηαγξαθή κε ηελ απαγσγή Ι, ην αξλεηηθό ειεθηξόδην 

ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ ηνπνζεηείηαη ζην δεμηό άλσ άθξν θαη ην ζεηηθό 

ειεθηξόδην ζην αξηζηεξό άλσ άθξν. Καηά ζπλέπεηα, όηαλ ην ζεκείν ζηνλ 

ζώξαθα όπνπ ην δεμηό άλσ άθξν ζπλδέεηαη κε ην ζώκα είλαη ειεθηξαξλεηηθό 

ζε ζρέζε κε ην ζεκείν ζην νπνίν ην αξηζηεξό άλσ άθξν ζπλδέεηαη κε ηνλ 

ζώξαθα, ν ειεθηξνθαξδηνγξάθνο θαηαγξάθεη ζεηηθό έπαξκα-δειαζή έπαξκα 

πάλσ από ηελ ηζνειεθηξηθή γξακκή ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο. Εμάιινπ 

, όηαλ ε πνιηθόηεηα κεηαβάιιεηαη, ην θαηαγξαθόκελν έπαξκα είλαη αξλεηηθό, 

ζειαδή θάησ από ηελ ηζνειεθηξηθή γξακκή. 

Απαγσγή ΙΙ : Καηά ηελ θαηαγξαθή κε ηελ απαγσγή ΙΙ, ην αξλεηηθό ειεθηξόδην 

ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ ηνπνζεηείηαη ζην δεμηό άλσ άθξν θαη ην ζεηηθό 

ειεθηξόδην ζην αξηζηεξό θάησ άθξν. Καηά ζπλέπεηα, όηαλ ην δεμηό άλσ άθξν 

είλαη ειεθηξαξλεηηθό ζε ζρέζε κε ην αξηζηεξό θάησ άθξν, ν 

ειεθηξνθαξδηνγξάθνο θαηαγξάθεη ζεηθό έπαξκα. 

Απαγσγή ΙΙΙ : Καηά ηελ θαηαγξαθή κε ηελ απαγσγή ΙΙΙ, ην αξλεηηθό 

ειεθηξόδην ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ ηνπνζεηείηαη ζην αξηζηεξό άλσ άθξν 

θαη ην ζεηηθό ειεθηξόδην ζην αξηζηεξό θάησ άθξν. Απηό ζεκαίλεη όηην 

ειεθηξνθαξδηνγξάθνο θαηαγξάθεη ζεηθό έπαξκα όηαλ ην αξηζηεξό άλσ άθξν 

είλαη ειεθηξαξλεηηθό ζε ζρέζε κε ην αξηζηεξό θάησ άθξν. Με πξνζεθηηθέο 

κεηξήζεηο γηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ην άζξνηζκα ησλ δπλακηθώλ ζηηο 

απαγσγέο Ι θαη ΙΙΙ είλαη ίζν κε ην δπλακηθό ζηελ απαγσγή ΙΙ, ζύκθσλα κε ην 

λόκν ηνπ Einthoven. 

Επεηδή  ηα ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα πνπ ιακβάλνληαη κε όιεο ηηο 

δηπνιηθέο απαγσγέο είλαη όκνηα κεηαμύ ηνπο, δελ έρεη κεγάιε ζεκαζία πνηα 

απαγσγή ρξεζηκνπνηείηαη, όηαλ επηδηώθεηαη ε δηάγλσζε ησλ δηάθνξσλ 

αξξπζκηώλ ε θαξδηάο, γηαηί ε δηάγλσζε ησλ αξξπζκηώλ εμαξηάηαη, θαηά θύξην 

ιόγν, από ηηο ρξνληθέο αιιεινζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ θπκάησλ ηνπ 

θαξδηαθνύ παικνύ. Από ηελ άιιε κεξηά, όηαλ απαηηείηαη ε δηάγλσζε βιάβεο 

ζην κπνθάξδην ησλ θνηιίσλ ή ησλ θόιπσλ, είηε ζην ζύζηεκα αγσγήο ησλ 

δηεγέξζεσλ, ελδηαθέξεη πάξα πνιύ ε  απαγσγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηαηί νη 

αλσκαιίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην κπνθάξδην κεηαβάιινπλ ηε κνξθή ηνπ 
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ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο θαηά ηξόπν ζεκαληηθό ζε νξηζκέλεο απαγσγέο, 

ρσξίο λα επεξξεάδνληαη άιιεο απαγσγέο.  

Φπζηνινγηθό ΗΚΓ  
 ην πάλσ κέξνο θαηαγξάθνληαη νη 6 πξώηεο απαγσγέο (I, II, 

III, aVR, aVL, aVF) θαη ζην θάησ κέξνο νη έμη πξνθάξδηεο 
απαγσγέο (V1, V2, V3, V4, V5, V6.) 
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1.2.7 ΟΙ ΕΝΙΥΤΜΕΝΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕ ΑΠΑΓΧΓΕ ΑΚΡΧΝ 

Έλα άιιν ζύζηεκα απαγσγώλ ζε επξεία ρξήζε είλαη ε εληζρπκέλε 

κνλνπνιηθή απαγσγή άθξνπ. ηελ απαγσγή απηνύ ηνπ ηύπνπ, δύν άθξα 

ζπλδένληαη, κε ηελ παξεκβνιή ειεθηξηθώλ αληηζηάζεσλ, κε ηνλ αξλεηηθό 

πόιν ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ, ελώ ην ηξίην άθξν ζπλδέεηαη κε ηνλ ζεηηθό 

πόιν. Όηαλ ην ζεηηθό ειεθηξόδην ζπλδέεηαη κε ην άλσ δεμηό άθξν, ε απαγσγή 

νλνκάδεηαη aVR , όηαλ ζπλδέεηαη κε αξηζηεξό άλσ άθξν, νλνκάδεηαη aVL θαη 

όηαλ ζπλδέεηαη κε ην αξηζηεξό θάησ άθξν, νλνκάδεηαη απαγσγή aVF.  

Tα θπζηνινγηθά ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα πνπ ιακβάλνληαη κε ηηο 

εληζρπκέλεο κνλνπνιηθέο απαγσγέο ησλ άθξσλ είλαη όκνηα κε εθείλα ησλ 

θιαζζηθώλ δηπνιθώλ απαγσγώλ ησλ άθξσλ, εθηόο από ηελ απαγσγή aVR , 

ζηελ νπνία ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα είλαη αλεζηξακκέλν.   

                        Πξνθάξδηεο (ζσξαθηθέο) απαγσγέο 

πρλά ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα ιακβάλνληαη κε ην έλα ειεθηξόδην 

ηνπνζεηεκέλν ζηελ πξόζζηα επηθάλεηα ηνπ ζώξαθα, ζε έμη μερσξηζηά ζεκεία. 

Απηό ην ειεθηξόδην ζπλδέεηαη κε ηνλ ζεηηθό πόιν ηνπ 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο, ελώ ην αξλεηηθό ειεθηξόδην, πνπ νλνκάδεηαη 

αδηάθνξν ειεθηξόδην, ζπλδέεηαη ζπλήζσο, κε ηελ παξεκβνιή ειεθηξηθώλ 

αληζηάζεσλ, κε ην δεμηό θαη αξηζηεξό άλσ άθξν θαζώο θαη κε ην αξηζηεξό 

θάησ άθξν, όπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 1.10 πλήζσο ιακβάλνληαη έμη 

δηαθνξεηηθέο πξόηππεο απαγσγέο από ην πξόζζην ζσξαθηθό ηνίρσκα, κε ηε 

δηαδνρηθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζσξαθηθνύ ειεθηξνδίνπ ζηα έμη ζεκεία πνπ 

ζεκεηώλνληαη ζην δηάγξακκα. Σα ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα πνπ ιακβάλνληαη 

κε ηε κέζνδν πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα, θέξνληαη σο απαγσγέο, V1, V2, 

V3, V4, V5 θαη V6. 

ην ζρήκα 1.9 απεηθνλίδνληαη ηα ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα 

θπζηνινγηθήο θαξδηάο, όπσο θαηαγξάθνληαη από ηηο έμη πξνθάξδηεο 

απαγσγέο. Επεηδή νη δηάθνξεο επηθάλεηεο ηεο θαξδηάο είλαη πνιύ θνληά ζην 

ζσξαθηθό ηνίρσκα, κε ηελ θάζε κία ζσξαθηθή απαγσγή θαηαγξάθεηαη, θαηά 

θύξην ιόγν ην ειεθηξηθό δπλακηθό ηνπ κπνθαξδίνπ, πνπ βξίζθεηαη ακέζσο 

θάησ από ην ειεθηξόδην. Γη’ απηό ην ιόγν, ζρεηηθά κηθξέο αλσκαιίεο ζηηο 
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θνηιίεο, θαη ηδηαίηεξα ζην πξόζζην θνηιηαθό ηνίρσκα, ζπρλά πξνθαινύλ 

εθζεζεκαζκέλεο αιινηώζεηο ζηα ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα πνπ ιακβάλνληαη 

κε ηηο πξνθάξδηεο απαγσγέο.  

 

                                         ρήκα 1.10 

 

1.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΧΝ ΕΝΟ 

ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΤ 

ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ηα βαζηθά ππνζπζηήκαηα ελόο 

ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ ηα νπνία είλαη: 

 

1.) Σα ειεθηξόδηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο 

ειεθηξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο θαξδηάο. 
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2.) Σα θπθιώκαηα πξνζηαζίαο θαη απνκόλσζεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αηόκνπ ηνπ νπνίνπ ην ΗΚΓ θαηαγξάθεηαη. Είλαη δηαηάμεηο απνκόλσζεο 

ππεξηάζεσλ ζηηο εηζόδνπο ηεο ζπζθεπήο. 

3.) Ο επηινγέαο αθξνδεθηώλ γηα ηελ επηινγή ηεο επηζπκεηήο πξνο 

θαηαγξαθή απαγσγήο. Έλαο ηππηθόο ειεθηξνθαξδηνγξάθνο 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 12 αθξνδέθηεο εηζόδνπ γηα λα κπνξνύκε λα 

παίξλνπκε ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ ΗΚΓ. 

4.) Ο πξνεληζρπηήο, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί ηελ πξώηε πξνελίζρπζε 

πνπ δέρεηαη ην ζήκα. Πξέπεη λα έρεη πνιύ πςειό ιόγν απόξξηςεο 

θνηλνύ ζήκαηνο (CMRR) θαη ζπλήζσο πινπνηείηαη κε ηειεζηηθνύο 

εληζρπηέο. 

5.) Σν θύθισκα απνκόλσζεο, ην νπνίν είλαη έλα δσλνπεξαηό θίιηξν ζηα 

50Hz γηα ηελ απνθνπή ησλ παξεκβνιώλ ηνπ δηθηύνπ. Πξνζηαηεύεη 

επίζεο ηνλ αζζελή από ηπρόλ ξεύκαηα δηαξξνήο από ή πξνο ηα 

κεηαιιθά ηεο ζπζθεπήο. 

6.) Σν θύθισκα νδήγεζεο δεμηνύ θάησ άθξνπ, ην νπνίν παξέρεη αλαθνξά 

ηάζεσλ, νξίδεη διδ κία γείσζε θαη ην θύθισκα θύξηαο εληζρπηηθήο 

βαζκίδαο, ην ννί εληζρύεη ην ζήκα όζν ρξεηάδεηαη ώζηε αλ απνδνζεί 

ηθαλνπνηεηηθά από ηε ζπζθεπή θαηαγξαθήο. 

7.) Ο θαηαγξαθέαο, ν νπνίνο εμαζθαιίδεη ηελ εθηύπσζε εο νζόλεο ζην 

ραξηί. ε ςεθηαθνύο ειεθηξνθαξδηνγξάθνπο πάξρεη θαη ζύζηεκα 

κλήκεο ην νπνίν επηηξέπεη ελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζε δίζθν καδί 

κε πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αζζελνύο. 

8.) Σν ζήκα βαζκνλόκεζεο ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ αξρηθνπνίεζε από 

ηπρόλ απνθιίζεηο.   

 1.4 ΛΗΦΗ ΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΟΓΡΑΦΗΜΑΣΟ 

Η βαζηθή δνκή ηεο θαξδηάο είλαη γλσζηή. Μεηξώληαο κηα δηαθνξεηθή 

πεξηνρή ηεο θαξδηάο ζα ιάβνπκε δηάθνξα βηνδπλακηθά θαη ζα παξαρζνύλ 

δηαθνξεηηθέο θπκαηνκνξθέο ΗΚΓ. Σν ΗΚΓ κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ηάζε 

κέζσ σλ ειεθηξνδίσλ. Μία ηππηθή επηθάλεηα ειεθηξνδίνπ πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαηαγξαθή ΗΚΓ είλαη θαηαζθεπαζκέλε από Ag/AgCl. Σα 

αλαιώζηκα ειεθηξόδηα ηνπνζεηνύληαη ζην δέξκα ηνπ αζζελή θαη κπνξνύλ 

εύθνια λα αθαηξεζνύλ. 

 

                                              ρήκα 1.11 

  Σα πξόηππα πνπ έρνπλ νξηζηεί από ηελ Association for the 

Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) ζρεηηθά κε ηνπο εληζρπηέο 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο (ΗΚΓ),  ζέηνπλ ην αλώηαην θαηώθιη αλνρήο ηεο dc 

ζπληζηώζαο ηα 300mV πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ επαθή δέξκαηνο-

ειεθηξνδίνπ. Σα εκπνξηθά ειεθηξόδηα ΗΚΓ έρνπλ πνιύ ρακειά offset, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη κηθξό θίλδπλν ζε πηζαλόηεηα ππέξβαζεο ηνπ κέγηζηνπ 

επηηξεπηνύ dc offset εηζόδνπ. Σα ζήκαηα ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο αιιά θαη 

ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κε ηα λέα βηνιεθηξόδηα 

ρσξίο ηε ρξήζε πάζηαο, κπνξν΄λ πνιύ εύθνια λα ζπγθξηζνύλ κε θαηαγξαθέο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα γλσζηά ειεθηξόδηα Ag/AgCl. 

O θαξδηαθόο κεραληζκόο ελόο ΗΚΓ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. ην 

πάλσ κέξνο ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο, ην ΗΚΓ εκθαλίδεη ηνλ θαξδηαθό θύθιν. Οη 

θαξδηαθνί ήρνη θαίλνληαη επίζεο. Σν θάησ κέξνο δείρλεη πσο εκθαλίδεηαη κηα 

δηαηαξξαρή όηαλ ε πίεζε ζηελ αξηζηεξή θνηιία ππεξβαίλεη ηελ αξηεξηαθή 

πίεζε. Όηαλ ηα ειεθηξόδηα κεηαηξέςνπλ ην ΗΚΓ ζε ειεθηξηθή ηάζε, απηή 

κπνξεί λα νδεγεζεί ζε έλαλ εληζρπηή νξγαλνινγίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

επεμεξγαζηεί. 
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ρήκα 1.12 

Μεηξάκε ην ΗΚΓ ελώλνληαο ηα δύν ειεθηξόδηα ζην δεμί θαη ζην 

αξηζηεξό κέξνο ηνπ ζηήζνπο. Σν ζώκα ζα πξέπεη λα γεησζεί γη’ απηό 

γεηώλνπκε ην δεμί πόδη. Εάλ δε γίλεη απηό, ηόηε δελ κπνξνύκε λα ιάβνπκε 

θαλέλα ζήκα. 

 

ρήκα1.13 
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1.5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΣΟ 

Η επεμεξγαζία ηνπ ΗΚΓ γίλεηαη κε ζθνπό ηελ παξνπζίαζε ηεο 

θαξδηαθήο δξαζηεξηόεηαο κε όζν ην δπλαηό ιεπηνκεξέζηεξν ζήκα. Σν 

αληίζηξνθν πξόβιεκα ζηελ θαξδηνινγία νξίδεηαη σο ε κέγηζηε δπλαηόηεηα 

εληνπηζκνύ ηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ιακβάλεη 

ρώξα ηε ζπγθεθξηκέλ ρξνληθή ζηηγκή. Αλ θάηη ηέηνην είλα πνιύ δύζθνιν ιόγσ 

ηεο ππεξβνιηθήο πνιππινθόηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ην λεπξηθό δέλδξν 

αγσγήο ηεο θαξδηάο, κέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζηεί κε 

επηηπρία αξθεηά είδε θαξδηνγξάθσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ 

παξαπάλσ ζπλζήθε. 

Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ππαξρόλησλ ειεθηξνθαξδηνγξάθσλ 

πξαγκαηνπνηεί ειεθηξθέο κεηξήζεηο ζηελ επηθάλεηα ηνπ αλζξώπηλνπ 

ζώκαηνο. Έλα απιό ΗΚΓ απνηειείηαη από ην PQRST ζύκπιεγκα κε εύξνο 

κόιηο ιίγσλ miliVolts. πλήζσο ην εύξνο δώλεο ελόο ηέηνηνπ ζήκαηνο 

θπκαίλεηαη ζηελ πεξηνρή 0,05-100Hz, όπνπ πεξηέρεηαη ζρεδόλ όιε  ελέξγεηα 

ηνπ. Γη’ απηό ην ιόγν ε ςεθηνπνίεζε (βάζεη ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Shannon) 

ζήκαηνο ΗΚΓ απαηηεί ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο ηνπιάρηζηνλ 200 

δείγκαηα/sec. 

Σν πξώην βήκα ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ΗΚΓ είλαη ε αλαγλώξηζε ηνπ  R 

θύκαηνο. Η αλαγλώξηζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε δηάθνξεο κεζόδνπο 

ζπγρξνληζκνύ ζπλερόκελσλ R-R παικώλ. Η αλάιπζε ηνπ δηαζηήκαηνο είλαη 

κηα πνιύ ρξήζηκε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξσηίζησο ζηελ εμάιεηςε 

ηνπ ζνξύβνπ από ην ζήκα. Πνιύ πξνζπάζεηα έρεη γίλεη ζηελ αλάπηπμε 

αιγνξίζκσλ απηόκαηεο επεμξγαζίαο ηνπ ΗΚΓ, ηε ζπκπίεζε ηνπ θαη ηελ 

θαηάηαμε ηνπ ζε δηαθξηηέο ηάμεηο. 

Σα πην γλσζηά είδε θαξδηνγξαθκάησλ είλαη ηα αθόινπζα: 

1).Ηιεθηνθαξδηνγάθεκα Τςειήο ζπρλόηεηαο (high frequency ECG).  

Έρεη δηαπηζησζεί όηη ε πςειή πεξηνρή ζπρλνηήησλ 100-1000Hz 

πεξηέρεη επηπξόζζεηε πιεξνθνξία ηεο ειεθηξηθήο ξαζηεξηόεηαο ηεο θαξδηάο. 

Κπκαηνκνξθέο πνπ θαινύληαη notch θαη slurs έρνπλ θαηαγξαθέη 

ππεξηηζέκελεο ζην γλσζηό QRS ζύκπιεγκα. 
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2.)Fetal ECG 

Σν είδνο από αθνξά ζηα δηάθνξα ειεθηξόδηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ (ειεθηξόδηα κε όρη ιέηα επηθάλεηα). Σν βαζηθόηεξν 

πξόβιεκα ζε απηό ην ΗΚΓ είλαη νη κεγάιεο παξεκβνιέο πνπ ππεξηίζεληαη ζην 

ζήκα από ηελ ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα κπώλσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ 

πεξηνρή ηεο θαξδηάο. Πξνζαξκνδόκελα θίιηξα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε 

επηπρία γηα ηελ αύμεζε ηνπ ιόγνπ ζήκαηνο πξνο ζόξπβν, ζην ζπγθεθξηκέλν 

είδνο ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο 

 

3.)His Bundle ECG 

Απηό ην ΗΚΓ γίλεηαη κε θαζεηεξηαζκό θαη αθνξά ηελ απεπζείαο         

θαηαγξαθή ηνπ ειεθηξηθνύ δπλακηθνύ ηνπ His Purkinje λεπξηθνύ δέληξνπ. Σν 

ζήκα πνπ θαηαγξάθεηαη έρεη εύξνο 1-10 κVνlts. ήκαηα κε ηόζν κηθξό εύξνο 

απαηηνύλ ζπγρξνληζκέλεο ηερληθέο averaging γηα ελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

ηνπο. 

4. ) Δηαλπζκαηηθά ΗΚΓ 

Αληί λα θαηαγξάθνληαη ειεθηξηθά δπλακηθά από ηα ειεθηξόδηα ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, είλαη δπλαό λα 

θαηαγξάθεηαη θαη λα παξνπζηάδεηαη ε ειεθηξηθ΄δξαζηξηόηηα ηνπ ελόο 

ιεθηξνδίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα θάπνηνπ άιινπ ή 

θάπνηνπ ζπλδπαζκνύ άιισλ ειεθηξνδίσλ. Έηζη , πηνζεηώληαο κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηνπνινγία πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζώκαηνο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξνδίσλ, κπνξεί λα κεηξεζεί ε πξνβνιή ηνπ δηπόινπ 

ηεο θαξδηάο ζηα επίπεδα (x,y),(y,z) θαη (x,z). Οξηζκέλνη γλσζηνί ζπλδπαζκνί 

ειεθηξνδίσλ είλαη ην Frank ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, ην ηεηξάεδξν θαη ην 

θπβηθό δηαλπζκαηηθό ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα.  
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2.1 ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΔ 

  ην θεθάιαην απηφ ζεσξνχκε απαξαίηεην λα απνζαθελίζνπκε ηνπο 

φξνπο ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή, κηθξνυπνινγηζηή, κηθξνειεγθηή πνπ ζπλήζσο 

αθνχγνληαη ρσξίο θάπνην δηαρσξηζκφ θαη λα δψζνπκε ηε δηαθξηηή ζεκαζία 

ηνπο. Έλαο κηθξνεπεμεξγαζηήο είλαη νπζηαζηηθά κηα κνλάδα θεληξηθήο 

επεμεξγαζίαο (CPU) πινπνηεκέλε κέζα ζε έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα. 

Όηαλ κηα ηέηνηα δηάηαμε φπσο έλαο κηθξνεπεμεξγαζηήο ,καδί κε ηα 

απαξαίηεηα θπθιψκαηα ππνζηήξημεο –πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο εηζφδνπ εμφδνπ 

θαη κλήκε πξνγξάκκαηνο θαη δεδνκέλσλ-ηνπνζεηεζνχλ καδί ζην ίδην πιηθφ 

,έηζη ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ έλαλ ζηνηρεηψδε ππνινγηζηή, εηδηθφηεξα ζε 

εθαξκνγέο ειέγρνπ θαη ιήςεο δεδνκέλσλ, ε δηάηαμε πνπ πξνθχπηεη θαιείηαη 

κηθξνυπνινγηζηήο. 

Δπεθηείλνληαο ηελ παξαπάλσ ινγηθή, φηαλ φιεο νη παξαπάλσ 

δηαθξηηέο κνλάδεο πνπ απνηεινχλ έλαλ κηθξνυπνινγηζηή ηνπνζεηεζνχλ κέζα 

ζην ζψκα ηνπ ίδηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο, ε δηάηαμε πνπ πξνθχπηεη 

θαιείηαη κηθξνειεγθηήο . 

Έρνληαο δψζεη θαηά θάπνην ηξφπν ηνπο νξηζκνχο ησλ παξαπάλσ 

ελλνηψλ ζα επηθεληξψζνπκε ηε κειέηε καο ζην πεδίν ησλ κηθξνειεγθηψλ, νη 

νπνίνη απνηεινχλ ζηελ νπζία ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ζε πιαθίδην(system–on-

a-chip). H ηδηφηεηά ηνπο απηή βαζίδεηαη ζηελ νινθιήξσζε πνιιψλ ζηνηρείσλ 

(επεμεξγαζηηθφο ππξήλαο ,κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο -RAM γηα 

απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, κλήκε κφλν γηα αλάγλσζε –ROM γηα απνζήθεπζε 

πξνγξακκάησλ, κλήκε flash γηα κφληκε απνζήθεπζε, πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο 

θαη δηεπαθέο εηζφδνπ/εμφδνπ. 

Σα ζπλεζέζηεξα νθέιε ησλ κηθξνειεγθηψλ πνπ έρνπλ θαηαζηήζεη ξαγδαία 

ηελ αλάπηπμή ηνπο είλαη : 

 Απηνλνκία, κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ζχλζεησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ππνζπζηεκάησλ φπσο κλήκεο θαη ζχξεο επηθνηλσλίαο. Έηζη πνιινί 

κηθξνειεγθηέο δελ ρξεηάδνληαη θαλέλα άιιν νινθιεξσκέλν θχθισκα 

γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ.  
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 Η ελζσκάησζε πεξηθεξεηαθψλ ζεκαίλεη επθνιφηεξε πινπνίεζε 

εθαξκνγψλ ιφγσ ησλ απινχζηεξσλ δηαζπλδέζεσλ. Δπίζεο, νδεγεί ζε 

ρακειφηεξε θαηαλάισζε ηζρχνο, κεγηζηνπνηψληαο ηε θνξεηφηεηα θαη 

ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο ηεο ζπζθεπήο ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ν 

κηθξνειεγθηήο.  

 Υακειφ θφζηνο.  

 Μεγαιχηεξε αμηνπηζηία, θαη πάιη ιφγσ ησλ ιηγφηεξσλ δηαζπλδέζεσλ.  

 Μεησκέλεο εθπνκπέο ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ θαη κεησκέλε 

επαηζζεζία ζε αληίζηνηρεο παξεκβνιέο απφ άιιεο ειεθηξηθέο θαη 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Σν πιενλέθηεκα απηφ πξνθχπηεη απφ ην 

κηθξφηεξν αξηζκφ θαη κήθνο εμσηεξηθψλ δηαζπλδέζεσλ θαζψο θαη ηηο 

ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο, αθφκα θαη ηεο ηάμεο ησλ 32kHz..  

 Πεξηζζφηεξνη δηαζέζηκνη αθξνδέθηεο γηα ςεθηαθέο εηζφδννπο-εμφδνπο 

(γηα δεδνκέλν κέγεζνο νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο), ιφγσ ηεο κε 

δέζκεπζήο ηνπο γηα ηε ζχλδεζε εμσηεξηθψλ πεξηθεξεηαθψλ.  

 Μηθξφ κέγεζνο ζπλνιηθνχ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Οη κηθξνειεγθηέο  βξίζθνπλ  εθαξκνγέο  ζε πξντφληα θαη ζπζθεπέο πνπ 

ειέγρνληαη απηφκαηα, φπσο ζπζηήκαηα ειέγρνπ θηλεηήξσλ, ηειερεηξηζηήξηα, 

απηνθίλεηα νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη παηρλίδηα. Αθφκα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζχλδεζεο κε κηα πνηθηιία δηαηάμεσλ απεηθφληζεο (display) σο ζπζθεπψλ 

εμφδνπ, λα  επηθνηλσλνχλ κε έλαλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή(PC), λα δηαβάδνπλ 

ηηκέο απφ εμσηεξηθνχο αηζζεηήξεο, ελψ αθφκα κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη ζε έλα 

είδνο ηνπηθνχ δηθηχνπ άιισλ παξφκνησλ κηθξνειεγθηψλ. Λφγσ ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο απηψλ νη κηθξνειεγθηέο έρνπλ θαηαιάβεη ηα πάληα γχξσ 

καο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην κνληέιν ηεο ζεηξάο S-Class ηεο Mercedes 

δηαζέηεη 63 κηθξνειεγθηέο ελψ δελ απέρνπκε πνιχ απφ ηνλ πιήξε έιεγρν 

ελφο βεκαηνδφηε απφ έλαλ κφλν επεμεξγαζηή. 

 Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο κηθξνειεγθηή είλαη ε απφθξηζή 

ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Όηαλ ζπγθεθξηκέλα ζπκβάληα ιάβνπλ ρψξα φπσο 

ε ππεξρείιηζε ελφο κεηξεηή, κηα κεηαηξνπή analog-to-digital, κηα κεηαβνιή 

ηεο ινγηθήο ζηάζκεο ζε θάπνηα είζνδν (press button) ή ιήςε δεδνκέλσλ απφ 

θάπνην ζχζηεκα κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, έλα ζχζηεκα αηηεκάησλ δηαθνπήο 
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κπνξεί λα εηδνπνηήζεη ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή λα αλαβάιεη ηελ αθνινπζία 

εληνιψλ πνπ εθεηειεί ,γηα λα εθηειέζεη ηε ξνπηίλα εμππεξέηεζεο δηαθνπήο. 

Οη εθαξκνγέο πνπ εθηεινχλ νη κηθξνειεγθηέο πξέπεη λα έρνπλ αξθεηά 

κηθξφ κέγεζνο ψζηε λα ρσξνχλ ζηε δηαζέζηκε ελζσκαησκέλε κλήκε ηνπ 

κηθξνειεγθηή, ψζηε λα κελ ππάξρεη αλάγθε γηα επέθηαζε ζε εμσηεξηθή κλήκε. 

Ο θψδηθαο πνπ είλαη γξακκέλνο ζε θάπνηα  γιψζζα πςεινχ επηπέδνπ, 

κεηαθξάδεηαη ζε assembly γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε κλήκε 

ηνπ κηθξνειεγθηή. 

 

2.2 EMBEDDED SYTEMS 

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: 

 Με ηνλ φξν ελζσκαησκέλν ζχζηεκα (embedded system) 

ελλννχκε έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα εηδηθνχ ζθνπνχ, 

ζρεδηαζκέλν γηα κία ή ιίγεο εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο 

ζπρλά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επεμεξγαζίαο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη 

ρξεζηκφηεηαο. Τπάξρνπλ ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα κε 

θαζφινπ ή ρακειέο απαηηήζεηο απφδνζεο επηηξέπνληαο 

ζην πιηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη απιφ εμαζθαιίδνληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν κείσζε ηνπ θφζηνπο. ε αληίζεζε κε 

έλα ελζσκαησκέλν ζχζηεκα έλαο ππνινγηζηήο γεληθνχ 

ζθνπνχ κπνξεί λα εθηειεί πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

δηεξγαζίεο ηαπηφρξνλα, αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ. 

   Γελ πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα  ζπζθεπέο πνπ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνκνλσκέλεο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο 

απνηεινχληαη απφ κηθξά ππνινγηζηηθά κέξε πνπ 

βξίζθνληαη εληφο κηαο κεγαιχηεξεο ζπζθεπήο πνπ 

εμππεξεηεί έλαλ πην γεληθφ ζθνπφ. Γηα ην ιφγν απφ 

νλνκάδνληαη ελζσκαησκέλα θαη βξίζθνληαη ζε άιινπο 

κεραληζκνχο φπσο απηνθίλεηα, νηθηαθέο ζπζθεπέο θιπ., 

πνπ πξνθαλψο πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ πιηθφ θαη ελίνηε 

κεραληθά κέξε. 
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  Αθφκα ηα embedded systems ειέγρνληαη απφ έλαλ θχξην 

επεμεξγαζηηθφ ππξήλα πνπ ηππηθά είλαη έλαο 

κηθξνειεγθηήο ή έλαο επεμεξγαζηήο ςεθηαθνχ ζήκαηνο.  

 Οη εληνιέο πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

embedded systems είλαη γλσζηέο σο firmware θαη 

απνζθεχνληαη ζηε  ROM ή ζηε flash memory. Σξέρνπλ κε 

πεξηνξηζκέλνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο. 

 

Η ρξήζε ησλ ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εθαξκνγέο επηηξέπεη ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπο, κεηψλνληαο ην κέγεζνο θαη ην 

θφζηνο ηνπ πξντφληνο ή απμάλνληαο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ απφδνζε. Πνιιά 

απφ ηα ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα είλαη πξντφληα καδηθήο παξαγσγήο, 

επσθεινχκελα απφ ηε κείσζε ηνπ κέζνπ θφζηνπο παξαγσγήο κε ηελ αχμεζε 

ηνπ πιήζνπο ησλ παξαγφκελσλ κνλάδσλ.  

Σα ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν κέζσ 

πεξηθεξεηαθψλ φπσο: 

-δηεπηθάλεηεο ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο, RS-232 

-δηεπηθάλεηεο ζχγρξνλεο ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο,I2C,SPI 

-Universial Serial Bus 

-Multi Media Cards 

-Networks: Ethernet 

-ρξνληζηέο 

-General Purpose I/O 

-ADC/DAC 

-debugging:JTAG,ISP 

Όζνλ αθνξά ηε δηεπηθάλεηα ρξήζηε πνηθίιεη απφ θακία –ζηα 

ελζσκαησκέλα αθνζησκέλα ζε κία κφλν ιεηηνπξγία-ζε ζχλζεηεο γξαθηθέο 

δηεπηθάλεηεο πνπ κνηάδνπλ ηα ζχγρξνλα desktops. Aπιέο ελζσκαησκέλεο 
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ζπζθεπέο δηαζέηνπλ buttons, LEDs, γξαθηθά LCDs κε έλα απιν κελνχ 

επηινγψλ. 

Σν εχξνο ησλ εθαξκνγψλ ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα εθηείλεηαη απφ θνξεηέο ζπζθεπέο φπσο ςεθηαθά 

ξνιφγηα ρεηξφο θαη ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο, σο κεγάιεο 

εγθαηαζηάζεηο φπσο νη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο , ειεγθηέο γξακκψλ 

παξαγσγήο θαη ζπζηήκαηα πνπ ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ππξεληθψλ 

εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο. Η πνιππινθφηεηα απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ κπνξεί αλ είλαη ρακειή κε έλαλ κφλν κηθξνειεγθηή κέρξη θαη 

πνιχ πςειή κε πνιιέο κνλάδεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο θαη δίθηπα 

ηνπνζεηεκέλα ζε κεγάια πιαίζηα. Γεληθά ν φξνο ελζσκαησκέλν ζχζηεκα δελ 

είλαη πιήξσο θαζνξηζκέλνο, θαζψο πνιιά ζπζηήκαηα έρνπλ ζε θάπνην 

βαζκφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ. Έλα ηέηνην 

παξάδεηγκα απνηεινχλ νη ππνινγηζηέο ρεηξφο πνπ έρνπλ θνηλα ζηνηρεία κε ηα 

ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα φπσο ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο 

κηθξνεπεμεξγαζηέο , σζηφζν δελ είλαη πξαγκαηηθά ελζσκαησκέλα, θαζψο 

επηηξέπνπλ δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο λα εθθηλήζνπλ θαη πεξηθεξεηαθέο 

ζπζθεπέο λα ζπλδεζνχλ. Παξνπζηάδνπλ κηα επξεία πεξηνρή ρξήζεο . ηα 

ηειεθσληθά θέληξα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δηθηχνπ, ζηα θηλεηά ηειέθσλα, ζηα 

δίθηπα ησλ ππνινγηζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο απηφλνκνη δξνκνινγεηέο 

δεδνκέλσλ, ζηηο ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο, ζηνπο δέθηεο GPS, ζηνπο 

εθηππσηέο, ζηηο ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο DVD θαη ζε άιια ειεθηξνληθά 

πξντφληα. Δλζσκαησκέλα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη  αθφκα γηα ηνλ 

νηθηαθφ απηνκαηηζκφ, γηα ηνλ έιεγρν ειεθηξνθηλεηήξσλ, γηα ηελ αχμεζε 

ελεξγεηηθήο αζθάιεηαο ησλ απηνθηλήησλ, γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ ζε απηνθίλεηα γηα ηε κείσζε ησλ ξχπσλ θαη γηα ηε 

δηαρείξηζε πηήζεο αεξνζθαθψλ,ζε ζπζηήκαηα αζθαιείαο φπσο anti-lock 

braking system (ABS), απηφκαηε ηεηξαθίλεηε νδήγεζε. Σέινο ν ηαηξηθφο 

εμνπιηζκφο παξνπζηάδεη επξεία ρξήζε embedded systems κε ζθνπφ ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ 

ζηεζνζθνπίσλ γηα ελίζρπζε ησλ ήρσλ θαη γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη γηα ηε δηελέξγεηα δηάγλσζεο κε κε δηεζεηηθφ ηξφπν. 

Σα ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα ζπρλά αλήθνπλ ζε κεραληζκνχο πνπ 
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αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ζπλερφκελα γηα ρξφληα ρσξίο ζθάικαηα θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα αλαθάκπηνπλ κφλα ηνπο ζε πεξίπησζε 

ζθάικαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ ην ινγηζκηθφ ζπλήζσο αλαπηχζζεηαη θαη 

ειέγρεηαη πην ζρνιαζηηθά απφ φηη ζπκβαίλεη ζηε πεξίπησζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. 

Σέινο δεδνκέλεο ηεο επηινγήο ζπγθεθξηκέλνπ Δ.. (embedded 

system), ε δεηνχκελε εθαξκνγή ρσξίδεηαη ζε θνκκάηηα πνπ ζα 

πξνγξακκαηηζηνχλ ζηνλ επεμεξγαζηή ηνπ Δ.. θαη θνκκάηηα ηα νπνία ζα 

πινπνηεζνχλ ζε πιηθφ. Ο ηξφπνο δηαρσξηζκνχ ησλ κεξψλ απηψλ απνηειεί ην 

ζηάδιο Συζχεδίαζης Υλικού/Λογιζμικού θαη θαζνξίδεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο 

(constraints) ηνπ ηειηθνχ Δ.. (embedded system)  ζε απφδνζε, 

θαηαλαιηζθφκελε επηθάλεηα, θφζηνο, θαηαλάισζε ηζρχνο θ.α. 

  

2.3 ΟΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΔ ARM7TDMI 

Η νηθνγέλεηα ησλ επεμεξγαζηψλ ARM είλαη γλσζηή σο Advanced 

RISC Machine.Οη επεμεξγαζηέο ARM7 είλαη 32-bit cores , αξρηηεθηνληθήο 

(RISC-Reduced Instruction Set Computer). Γηαζέηνπλ έλα 32-bit bus γηα 

εληνιέο θαη δεδνκέλα. Σν κήθνο ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη 8/16/32 bits, 

ελψ ην κήθνο ησλ εληνιψλ είλαη 32bits. H εθηέιεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

εληνιψλ απαηηεί έλα κφλν θχθιν ξνινγηνχ. Οη επεμεξγαζηέο ARM7 είλαη 

επεμεξγαζηέο ρακειήο θαηαλάισζεο, κε κηθξφ θφζηνο θαη απφδνζε έσο θαη 

130MIPS. Η νηθνγέλεηα ησλ επεμεξγαζηψλ ARM7 ελζσκαηψλεη 2 ζχλνια 

εληνιψλ, ην ζχλνιν εληνιψλ Thumb ησλ 16bits θαη ην ζχλνιν εληνιψλ ARM 

ησλ 32bits. Οη αξρηηεθηνληθέο επεμεξγαζηψλ παξαδνζηαθά φξηδαλ εληνιέο θαη 

δεδνκέλα ίδηνπ κεγέζνπο. Γηα απηφ ην ιφγν νη αξρηηεθηνληθέο ησλ 32bits είραλ 

κεγαιχηεξε απφδνζε, δηαρεηξηδφκελεο δεδνκέλα ησλ 32 bits θαη κπνξνχζαλ 

λα δηεπζπλζηνδνηήζνπλ κεγαιχηεξν ρψξν κλήκεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ 

16bits. Απφ ηελ άιιε νη αξρηηεθηνληθέο ησλ 16bits αλ θαη παξνπζίαδαλ ζαθψο 

πην ζπκπαγή κνξθή θψδηθα εκθάληδαλ ηε κηζή απφδνζε. Με ην ζχλνιν 

εληνιψλ Thumb εηζάγεηαη ε δπλαηφηεηα χπαξμεο εληνιψλ ησλ 16bits ζε 

αξρηηεθηνληθή ησλ 32bits. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδνληαη πςειφηεξεο 
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επηδφζεηο  απφ ηηο αληίζηνηρεο  ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ 16bits θαη 

ζπκπαγέζηεξνο θψδηθαο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ 32bits. Ο 

θψδηθαο Thumb έρεη ην 65% ηνπ κεγέζνπο ηνπ θψδηθα ARM θαη παξέρεη 60% 

κεγαιχηεξε απφδνζε απφ ηνλ ARM φηαλ νη εληνιέο εθηεινχληαη απφ έλα 

ζχζηεκα κλήκεο ησλ 16bits. Οη εληνιέο Thumb ιεηηνπξγνχλ κε ηελ θαλνληθή 

δηακφξθσζε ησλ θαηαρσξεηψλ γηα εληνιέο ARM, επηηξέπνληαο ελαιιαγέο 

κεηαμχ ARM-Thumb θαη αληίζηξνθα. Καηά ηελ εθηέιεζε, νη εληνιέο Thumb 

απνζπκπηέδνληαη ζε εληνιέο ARM ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ρσξίο θφζηνο ζηελ 

απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Oη επεμεξγαζηέο ARM ρεηξίδνληαη ηε κλήκε ζα κηα 

γξακκηθή ζπιινγή απφ bytes αξηζκεκέλα ζε αχμνπζα ζεηξά μεθηλψληαο απφ 

ην κεδέλ, ελψ ππνζηεξίδνπλ ηε δνκή little endian θαη ηε δνκή big endian γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ most significant bits θάζε ιέμεο.  Δπίζεο νη επεμεξγαζηέο 

ARM7 πεξηέρνπλ 37 θαηαρσξεηέο , 6 εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαηαρσξεηέο 

θαηάζηαζεο, ελψ νη ππφινηπνη είλαη γεληθνχ ζθνπνχ. Οη επεμεξγαζηέο είλαη 

ζρεδηαζκέλνη γηα λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο κεγάινπ πιήζνπο 

δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ππνζηεξίδνπλ πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ Windows, Palm OA, Symbian OS θαη Linux. Oη 

επεμεξγαζηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ παξαπάλσ νθνγέλεηα είλαη ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλνη ζε ειεθηξνλίθα πξντφληα θαηαλαισηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

PDAs, θηλεηά ηειέθσλα, iPods θαζψο θαη άιια ςεθηαθά κέζα αλαπαξαγσγήο 

ήρνπ, πεξηθεξεηαθά Η/Τ φπσο ζθιεξνη δίζθνη θαη routers.  O θψδηθαο πνπ 

αλαπηχζζεηαη γηα επεμεξγαζηέο ηχπνπ ARM7TDMI είλαη απφιπηα ζπκβαηφο 

κε φινπο ηνπο επεμεξγαζηέο ηχπνπ ARM7. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά 

θαζηζηνχλ ηνπο ARM7TDMI κηα πνιχ θαιή επηινγή γηα ηε δεκηνπξγία 

ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ ζρεηηθά κεγέζνπο , ησλ 

επηδφζεσλ θαη ηεο ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 

2.4 Ο ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΗ ADuC-7026 

Kαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο κηαο εθαξκνγήο πνπ βαζίδεηαη ζε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή ε αλάγθε πινπνίεζεο κε ρξήζε 

κηθξνειεγθηψλ πξνζδηνξίδεηαη πάληα απφ ηνλ ίδην ηνλ ζρεδηαζηή ηεο 

εθαξκνγήο. Ωζηφζν είλαη γεγνλφ φηη πάξα πνιιέο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ρξήζε θάπνηνπ κηθξνειεγθηή, ελψ ζε 
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αξθεηέο απφ απηέο πεξηπηψζεηο κπνξνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε ηα ζεκαληηθά 

πιενλεθη΄καηα σλ κηθξνειεγθηψλ ADuC 702X. ην θεθάιαην απηφ ζα 

αλαπηχμνπκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κηθξνειεγθηή ADuC-7026 ηεο 

Analog Devices. O microcontroller ADuC-7026 δηαζέηεη έλαλ επεμεξγαζηή 

ARM7TDMI, αξρηηεθηνληθήο RISC. Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαπάλσ 

κηθξνειεγθηή είλαη : 

 Analog-to-Digital-Converter ησλ 12 bits κε 16 θαλάιηα θαη 

ηθαλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο 1MSPS.(1 million samples per 

decond). Mπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε ηξία δηαθoξεηηθά 

modes:α)fully differential mode γηα κηθξά ηζνξξνπεκέλα 

ζήκαηα, β.) single-ended mode γηα θάζε single-ended ζήκα 

γ.)pseudo-differential mode γηα θάζε single-ended ζήκα 

αμηνπνηψληαο ην πιενλέθηεκα ηνπ rejection mode.  

 Δχξνο ηάζεο αλαινγηθψλ εηζφδσλ 0-Vref. 

 Digital-to-Analog-Converter ησλ 12 bits κε 4 θαλάιηα 

 On-chip θχθισκα αλαθνξάο ηάζεο 2.5V πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηνλ ADC θαη ηνλ DAC, ελψ ε ηάζε απηή εκθαλίδεηαη θαη ζην 

Vref pin. 

 Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ππφ ηε κνξθή κίαο ηάζεο εμφδνπ 

αλάινγεο ζηελ απφιπηε ζεξκνθξαζία. 

 πγθξηηήο ηάζεο 

 Θχξα JTAG γηα download  θαη debug ηνπ θψδηθα ζηνλ 

microcontroller 

 Eζσηεξηθφο ηαιαλησηήο ζηα 32.768kHz, εμσηεξηθφο 

θξχζηαιινο ξνινγηνχ  

 45MHz phase-locked-loop 

 Δλζσκαησκέλε (On-chip) κλήκε flash 64KB, κε δπλαηφηεηα 

Πξνγξακκαηηζκνχ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο, σο ηκήκα 

πξνγξάκκαηνο, 8KB RAM  γηα ηελ απνζήθεπζε ζηαζεξψλ 

ηηκψλ θαη κεηαβιεηψλ 

 Πεξηθεξεηαθφ αζχγρξνλεο ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο-Universal 

Asynchronous Receiver-Transmitter 
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 Γχν δηαχινπο Γηαζχλδεζεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ 

(Inter Integrated Circuit) γηα ηε επέθηαζε ησλ δηαζπλδέζεσλ κε 

πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο θαη ηνλ δηθηπαθφ έιεγρν δηάθνξσλ 

νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ. 

 Μνλάδα ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο (Serial Peripheral Interface) 

πνπ απνηειεί κηα πξφηππε κνλάδα ζχγρξνλεο ζεηξηαθήο 

επηθνηλσλίαο. 

 Έλαλ δηακνξθσηή εχξνπο Παικψλ (Pulse Width Modulator)-

16bits κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα ιάβνπκε 

αλαινγηθέο ηάζεηο κέζα απφ θαηάιιεια θίιηξα ηχπνπ RC. 

 Μηα πξνγξακκαηηδφκελε ινγηθή δηάηαμε (Programmable 

Logical Array), πνπ πεξηιακβάλεη κηα κήηξα ζπλδέζεσλ 

κεηαμχ δηάθνξσλ ιεηηνπξγηθψλ ινγηθψλ ηκεκάησλ νδεγψληαο 

ζε πην νινθιεξσκέλεο θαη ινγηθέο ιχζεηο. 

 Ιθαλφηεηα δηαζχλδεζεο κε εμσηεξηθή κλήκε. 

 4 Υξνληζηέο γεληθνχ ζθνπνχ γηα ην ρξνληζκφ ή ηε 

ζεκαηνδφηεζε δηαθφξσλ γεγνλφησλ ή γηα θαηακέηξεζε, 

ρξνληζηήο wake-up γηα αθχπληζε ηνπ microcontroller φηαλ 

βξίζθεηαη ζε sleep mode θαη watchdog timer γηα ηελ απνθπγή 

ηεο πηζαλήο θαηάξξεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 40 pins general purpose input/output 

 Kχθισκα ηξνθνδνζίαο ζηα 3V. 

 Πεξηθεξεηαθφ Power Supply Monitor πνπ ειέγρεη πηζαλή 

πηψζε ηάζεο θάησ απφ ηα επηηξεπφκελα φξηα.   

 Kχθισκα επαλαηνπνζέηεζεο ή Reset πνπ εμαζθαιίδεη φηη 

φιεο νη εζσηεξηθέο κνλάδεο θαη ηα θπθιψκαηα ειέγρνπ ζα 

μεθηλήζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξνθνδνζίαο 

απφ θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε θαηάζηαζε, ελψ φινη νη 

θαηαρσξεηέο  ζα βξίζθνληαη ζε θαηάιιειεο αξρηθέο ηηκέο 
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ρήκα 2.1 

 

 

2.5 Η πιαηθφξκα αλάπηπμεο ηεο Olimex  γηα ηνλ ADuC 7026 

H εηαηξεία Olimex κεηαμχ άιισλ πξνζθέξεη επίζεο θαη έλαλ αξηζκφ 

απφ αλαπηπμηαθά boards  ζε πνιχ αληαγσληζηηθέο ηηκέο.  Kάλνληαο ρξήζε 

ελφο αλαπηπμηαθνχ board κπνξνχκε λα ειέγρνπκε γξήγνξα θαη 

απνηειεζκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα καο, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε ζρεδίαζε ηεο 

θάξηαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Όιεο απηέο νη αλαπηπμηαθέο πιαηθφξκεο 

δηαζέηνπλ κηα κνλάδα  επθνηλσλίαο κε ηνλ ππνινγηζηή κέζσ ηεο νπνίαο 

κπνξνχκε λα θνξηψζνπκε ην πξφγξακκα ηεο εθαξκνγήο ζηνλ επεμεξγαζηή 

ηνπ board. Eθφζνλ φινη νη κηθξνειεγθηέο ΑDuC 7026 πξνγξακκαηίδνληαη 

ρσξίο ηελ αλάγθε εηδηθήο ζπζθεπήο πξνγξακκαηηζκνχ, ην πξφγξακκα ηεο 

εθαξκνγήο θνξηψλεηαη απ΄επζείαο ζηε κλήκε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ειεγθηή 

ηεο θάξηαο θαη ζηε ζπλέρεηα μεθλά ακέζσο λα εθηειείηαη.  

 Σα βαζηθά ραξαθξηζηηθά ηνπ board είλαη: 
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 ΜCU: ADuC 7026 16/32 bit ARM7TDMI, 64kB flash memory, 

8Kb RAM, ADC κε 12 θαλάιηα  ησλ 12 bits 1MSPS, DAC κε 4 

θαλάιηα ησλ 12 bits ,bandgap voltage reference 2.5V, 

ελζσκαησκέλν αζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο, UARTs, 2x IIC, SPI, 

δηακνξθσηή παικψλ ηξηψλ θάζεσλ PWM, PLA 

πξνγξακκαηηδφκελεο ινγηθήο δηάηαμε, δηαζχλδεζε εμσηεξηθήο 

κλήκεο, 2x32 bits timers, watchdog timer, I/O έσο 5 V, 

ιεηηνπξγία έσο 45 MHz. 

 Τπνδνρή ζχλδεζεο ARM-JTAG 2x 10pins 

  reset θχθισκα 

   Μεηαηξνπέα USB-RS232 

 Γχν leds θαηάζηαζεο 

 Γχν πιήθηξα 

 Γχν πνηελζηφκεηξα ζπλδεδεκέλα κε ηηο εηζφδνπο ησλ ADC 

 Γίρξσκν led ζπλδεδεκέλν κε δχν DACs 

 Πιήθηξα SD θαη Reset γηα εχθνιε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

bootloader 

 Led έλδεημεο παξνρήο ηζρχνο 

 Ρπζκηζηήο ηάζεο ζηα 3.3.Volts γηα ξεχκαηα έσο θαη 800mA. 

 Ππθλσηή γηα ην θηιηξάξηζκα ηεο πεγήο ηζρχνο. 

 Γπλαηφηεηα γηα ηξνθνδνζία κέζσ ζχξαο USB, ψζηε λα 

ππάξρεη ελαιιαθηηθή επηινγή γηα ηξνθνδνζία κέζσ ηεο ζχξαο 

ή κέζσ ηνπ εμσηεξηθνχ ηξνθνδνηηθνχ. 

 Κξχζηαιινο 32.768kHz 

 θεθαιέο πξνέθηαζεο γηα φιεο ηηο ζχξεο ηνπ κθξνειεγθηή. 

 δηραζκέλε ε αλαινγηθή απφ ηελ ςεθηαθή πεξηνρή 

 Γηαζηάζεηο 100*80mm 
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Σχήμα 2.2-2.3 Ο ADuC 7026 ζε επίπεδο ζχεδίαζης hardware και απεικόνιζης 

ηων διαζυνδέζεων ηου. Το αναπηυξιακό board ης Olimex 

 

 2.6 µVision-Κeil 

To µVision  είλαη κηα πιαηθφξκα αλάπηπμεο πνπ βαζίδεηαη ζην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα ησλ Windows θαη απνηειεί ζρεδηαζηηθφ πξντφλ ηεο Keil. Απνηειεί 

έλα IDE (Integrated Development Environment).πλδπάδεη έλαλ editor θαη 

έλαλ project manager, δίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

εθαξκνγψλ γηα embedded systems  θαη φρη κφλν, έλσ ηαχηνρξνλα κέζσ ηνπ 

debugger έρνπκε ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπκε πιήξε εμνκνίσζε ελφο 

κηθξνειεγθηή κε κεδεληθφ hardware ζηε δηάζεζε καο.  Σν µVision εκπεξηέρεη  

φια ηα εξγαιεία ηνπ C compiler, macro assembler, linker/locator, θαη HEX file 

generator. Σν µVision επηζπεχδεη ηε δηαδηθαζία  αλάπηπμεο ηεο 

ελζσκαηκέλεο εθαξκνγήο παξέρνληαο ηα αθφινπζα: 

  Πιήξε source code editor,  
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 Βάζε ραξαθεξηζηηθψλ κηαο πνηθηιίαο κηθξνειεγθηψλ γηα ηελ απηφκαηε 

κεηαθνξά ησλ startup αξρείσλ. Σα ζπγθεθξηκέλα αξρεία εκπεξηέρνπλ 

θψδηθα πξνθεηκέλνπ λα αξρηθνπνηήζνπλ θαη λα εθθηλήζνπλ  ηε CPU 

θαηάιιεια γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ πνπ πινπνηνχκε 

 Project manager γηα ηε δεκηνπξγία θαη ελ αλάπηπμε projects,  

 Γίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα assembling, compiling, θαη linking ηεο 

ελζσκαησκέλεο εθαξκνγήο. 

 Παξάζπξα δηαιφγνπ γηα ηηο ξπζκίζεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ εξγαιείσλ. 

 Debugger κε high-speed CPU θαη εμνκνησηή πεξηθεξεηαθψλ θαη 

παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε real-time. 

 Γπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ρξεζηκπνηψληαο  flash memory γηα 

θαηέβαζκα ηεο εθαξκνγήο ζηε Flash ROM,  

 Links ζηα manuals ησλ αλαπηπμηαθψλ εξγαιείσλ, datasheets ησλ 

ζπζθεπψλ  θαη user's guides.  

 Παξαθνινχζεζε  θάζε ζηνηρείνπ πνπ απαξηίδεη ηνλ κηθξνειεγθηή. 

 Δθηάιεζε ηνπ πξνγάκαηνο step by step, ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ 

registers θαη ησλ ζέζεσλ κλήκεο 

 

Μέζσ ηνπ κVision ππνζηεξίδεηαη ην Βuild mode πνπ επηηξέπεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο καο ελψ κέζσ ηνπ Debug mode θαηαθέξλνπκε λα 

θάλνπκε download ηελ εθαξκνγή καο κέζσηεο CPU θαη ελφο εμνκνησηή 

πεξηθεξεηαθψλ ή κέζσ ηνπ JTAG-Adapter πνπ ζπλδέεη ηνλ debugger κε ην 

κθξνειεγθηή καο.  
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ην θεθάιαην απηό ζεσξνύκε ζθόπηκν λα παξαζέζνπκε θάπνηα 

παξαδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ ADuC7026 

απνθηώληαο κηα θαιή εηθόλα ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ ηνπ, 

αιιά θαη θάπνηα ζρεηηθή επρέξεηα ζηε ρξήζε ησλ θαηαρσξεηώλ εξγαζίαο. Σα 

παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ απνηεινύλ ζηελ νπζία ζεκαηηθέο ελόηεηεο 

ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθεξηζηηθώλ ηνπ κηθξνειεγθηή καο. 

3.1  ANALOG-TO-DIGITAL-CONVERTER 

Ο αλαινγηθόο –ςεθηαθόο κεηαηξνπέαο δέρεηαη εηζόδνπο από ηε 

ζπζθεπή πνπ ειέγρεη ν microcontroller ή εμσηεξηθά ζήκαηα θαη παξάγεη 

ςεθηαθά δεδνκέλα θαηάιιεια γηα επεμξγαζία. Χξεζηκνπνηώληαο θαηάιιειν 

ινγηζκηθό πξνγξακκαηίδνπκε ηελ ελζσκαησκέλε κνλάδα κεηαηξνπήο ADC, 

ώζηε λα αλαγηγλώζθεη δεδνκέλα από αηζζεηήξεο ή από θάπνην θαλάιη θαη λα 

κπνξεί λα ηα επεμεξγαζηεί. Αθνινπζνύλ παξαδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ 

ηξόπν ρξήζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ADC θαη ησλ θαηαρσξεηώλ. 

  

Παράδειγμα 1   : Παξηζηάλεη 1024 ζπλερόκελεο κεηαηξνπέο αλαινγηθώλ 

ηάζεσλ ζε ςεθηαθέο. Η δεηγκαηνιεςία γίλεηαη ζηα θαλάιη 0 θαη 1 ελαιιάμ, ηα 

απνηειέζκαηα απνζεθεύνληαη ζηε SRAM θαη ζηε ζπλέρεηα απνζηέιινληαη 

κέζσ ηεο αζύγρξνλεο ζεηξηαθήο κνλάδαο απνζηνιήο δεδνκέλσλ (UART) κε 

ξπζκό 9600bps . 

#include <ADuC7026.h> 

//δήισζε ησλ ζπλαξηήζεσλ θελνύ πεξηερνκέλνπ πνπ νξίδνληαη ζην αξρέην 

startup.s σο extern. 

void Undef_Handler( void ) {} 

void SWI_Handler(void) {} 

void PAbt_Handler( void ) {} 

void DAbt_Handler( void ) {} 
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void IRQ_Handler( void ) {} 

void FIQ_Handler( void ) {} 

void senddata(short);  // ζπλάξηεζε απνζηνιήο δεδνκέλσλ κέζσ UART  

void ADCpoweron(int); // ζπλάξηεζε αλακνλήο κέρξη ADC λα είλαη fully 

powered on 

char hex2ascii(char);   // ζπλάξηεζε κεηαηξνπήο από binary ζε hexademical 

γηα απεηθόληζε ζε θάπνην display 

//θύξηνο θνξκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

int main (void)  { 

        unsigned short ADCDATA[1024]; //νξηζκόο πίλαθα ηύπνπ short κε 

πξνζκαζκέλσλ δεδνκέλσλ κεγέζνπο 1024 

         int i; 

         ADCpoweron(20000);  // power on ADC 

         ADCCP = 0x00;      //επηινγή ζεηηθνύ θαλαιηνύ channel 0          

        REFCON = 0x01;      // εζσηεξηθή ηάζε αλαθνξάο ζηα 2.5V, 2.5V ζην                                                   

       //  pin εμόδνπ Vref 

GP0CON = 0x100000; // πξνγξακκαηηζκόο ηνπ state ηνπ pin P0.5 κέζσ ηνπ 

//αληίζηνηρνπ register configuration, ADCbusy - P0.5, εθθξάδνπκε όηη ν ADC 

//είλαη απαζρνιεκέλνο κέζσ   ηνπ αληίζηνηρνπ bit 

 GP4DAT = 0x04000000; // P4.2 θαηαζθεπάδεηαη ζαλ έμνδνο θαη ηίζεηαη ε ηηκή 

//εμόδνπ, αλάβνληαο ην led εμόδνπ 

  GP1CON = 0x011; // θαηαζθεπάδνληαη ηα pins εμόδνπ P1.0 θαη P1.1 σο        

//     ζύξεο ζεηξηαθήο εηζόδνπ/εμόδνπ αληίζηνηρα 

 //initialization UART at 9600bps 

 COMCON0 = 0x80;    
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 COMDIV0 = 0x88;       

    COMDIV1 = 0x00; 

    COMCON0 = 0x07;    

 ADCCON = 0x4E4;// πξνγξακαηηζκόο ηνπ ADC register fADC/2, acq. 

//time = 2 clocks => ADC Speed = 1MSPS,enable start convertion, enable 

//ADCbusy pin, ADC power control, single-ended mode, continuous software 

//convertion 

 while(1)//αηέξκνλαο βξόρνο ζηνπο microcontrollers, ζπλερή δηαδηθαζία 

 {      // μεθίλεκα continuous conversion  

  for (i=0; i <1024; i++) 

  { 

   while (!ADCSTA){}//όηαλ έρεη ηειεηώζεη ε κεηαηξνπή 

//ADCSTA=1,άξα όζν  ADCSTA=0   πεξίκελε  

   ADCDATA[i] = (ADCDAT >> 16); //νιίζζεζε θαηά 16 

ζέζεηο ώζηε ζην αληίζηνηρν θειί ηνπ πίλαθα λα ηνπνζεηεζεί ην 12bits 

απόηειεζκα ηεο κεηαηξνπήο πνπ θπιάζζεηαη ζηνλ ADCDAT.   

   if (ADCCP == 0) ADCCP = 1; // ελαιιαγή θαλαιηώλ 

   else ADCCP = 0; 

  } 

  GP4DAT ^= 0x00040000; //exclusive OR ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο 

ηνπ GP4DAT κε 00040000H  ,oδγώληαο ζε flashing ηνπ P4.2 

  for (i=0; i <1024; i++) senddata (ADCDATA[i]);//απνζηνιή 

δεδνκέλσλ 

                GP4DAT ^= 0x00040000;   // flashing P4.2 

 } 
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} 

void senddata(short to_send) 

{ 

 while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  COMTX = 0x0A;     // output LF  

 while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  COMTX = 0x0D;     // output CR  

 while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  COMTX = hex2ascii ((to_send >> 8) & 0x0F); 

 while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  COMTX = hex2ascii ((to_send >> 4) & 0x0F);   

    

 while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  COMTX = hex2ascii (to_send & 0x0F);    

    

} 

char hex2ascii(char toconv) 

{ 

 if (toconv<0x0A)  

 { 

  toconv += 0x30; 

 } 

 else  
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 { 

  toconv += 0x37; 

 } 

       return (toconv); 

} 

void ADCpoweron(int time) 

{ 

 ADCCON = 0x20;    // power-on the ADC 

 while (time >=0)     // wait for ADC to be fully powered on 

    time--; 

} 

Παράδειγμα 2 Παξηζηάλεη κηα analog-to-digital-convertion θάζε 100κs 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ timer 0, θάλνληαο δεγκαηνιεςία ζηα θαλάιηα 0 θαη 1 

αληίζηνηρα. Η δηαθνξά κε ην πξνεγνύκελν πξόγξακκα έγθεηηαη ζην όηη κεηά ην 

πέξαο ηνπ κεηξεηή, ζπκβαίλεη interrupt θαη ε ξνπηίλα εμπεξέηεζεο 

αλαιακβάλεη ηελ απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ κέζσ εο UARΣ. 

#include <ADuC7026.h> 

//δήισζε ζπλαξηήζεσλ θελνύ πεξηερνκέλνπ 

void Undef_Handler( void ) {} 

void SWI_Handler(void) {} 

void PAbt_Handler( void ) {} 

void DAbt_Handler( void ) {} 

void FIQ_Handler( void ) {}  

void IRQ_Handler( void ) ; //ξνπηίλα εμππεξέηεζεο δηαθνπήο 
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void senddata(short to_send); //απνζηνιή ραξαθηήξσλ κέζσ ηεο UART 

void ADCpoweron(int); 

char hex2ascii(char toconv); 

void delay(int); 

int main (void)  { 

 

 //ADC configuration 

 ADCpoweron(20000);  // fully power on ADC  

         

 ADCCP  = 0x00; //επινγή ζεηηθνύ θαλαιηνύ 0 

 ADCCON = 0x4E2; // όηαλ ν timer0 κεδεληζηεί γίλεηαη samling ζην 

//θαλάιη θαη μεθηλά ε ADC κεηαηξνπή. 

// ADC Config: fADC/2, acq. time = 2 clocks => ADC ////                                                                  

Speed = 1MSPS,ηίζεηαη ν timer 0 σο γεγνλόο γηα ηελ αλαινγθή-ςεθηαθή 

κεηαηξνπή, single-ended-mode, ADC normal mode, ελεξγννίεζε ηνπ pin 

ADCbusy     

           REFCON = 0x01; // ζύλδεζε ηο εζσηεξηθήο ηάζεο αλαθνξάο 2.5V 

//ζην VREF pin 

 

// θαηαζθεπάδνληαη ηα pins P1.0, P1.1 σο ζεηξηαθέο ζύξεο εηζόδνπ/εμόδνπ 

//αληίζηνηρα γηα ηελ απνζηνιή  ραξαθηήξσλ κέζσ UART  

 GP1CON = 0x011; 

  

   // initialization  UART at 9600bps 

COMCON0 = 0x80; 
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COMDIV0 = 0x88; 

COMDIV1 = 0x00; 

COMCON0 = 0x07; 

GP0CON = 0x10100000;  // enable ECLK output on P0.7, and ADCbusy on 

P0.5 

IRQEN = 0x80; // ηνπνζεηνύκε κάζθα δηαθνπώλ, επηηξέπνληαο κόλν      

 //  δηαθνπέο γηα ηνλ timer 0 

//  θαηαζθεπή timer0 

T0LD = 0x1000; // 4096/40.96MHz = 100κs γηα count-down κέηξεζε 

T0CON = 0xC0; // core clock, periodic mode, enable bit γηα timer 0 

GP4DAT = 0x04000000; // θαηαζθεπή ηνπ pin P4.2 ζαλ έμνδν, θαη 

ηνπνζέηεζε ζηα δεδνκέλα εμόδνπ ηεο ηηκήο 0, αλάβνληαο ην led εμόδνπ αλάβεη 

κε 0 

while(1){} // αηέξκνλαο βξόρνο, ΄΄θεύγεη΄΄ από ηελ αηέξκνλε loopα ζε 

πεξίπησζε interrupt θαη  ε  ξνή κεηαθέξεηαη ζηελ ξνπηίλα εμππεξέηεζεο 

       return 0 ; 

} 

 

 

 void IRQ_Handler( void )  

{   

 GP4DAT ^= 0x00040000; // bitwise XOR ηεο ηξέρνπζαο               

//θαηάζηαζεο ηνπ data register GP4DAT θαη ηεο 00040000hex  θάλνληαο     

    // flashing ζην led εμόδνπ 
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           ADCCP ^= 1;  // ελαιιαγή θαλαιηώλ 0 θαη 1 

 senddata (ADCDAT >> 16); // απνζηνιή δεδνκέλσλ νιηζζεκέλα θαηά 

16 ζέζεηο ώζηε λα απνζηαιιεί ην 12bits απνηέιεζκα πνπ θπιάζζεηαη ζηνλ 

ADCDAT.  

 return ; 

} 

 

void senddata(short to_send) 

{ 

 while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  COMTX = 0x0A; // output LF  

 while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  COMTX = 0x0D; // output CR  

 while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  COMTX = hex2ascii ((to_send >> 8) & 0x0F); 

 while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  COMTX = hex2ascii ((to_send >> 4) & 0x0F);   

 while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  COMTX = hex2ascii (to_send & 0x0F);    

    

} 
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char hex2ascii(char toconv) 

{ 

 if (toconv<0x0A)  

 { 

  toconv += 0x30; 

 } 

 else  

 { 

  toconv += 0x37; 

 } 

  

 return (toconv); 

} 

 

void ADCpoweron(int time) 

{ 

 ADCCON = 0x20;   // power-on the ADC 

 while (time >=0)   // αλακνλή κέρξη ν ADC λα είλαη fully powered on 

    time--; 

} 
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3.2  DIGITAL-TO-ANALOG-CONVERTER 

Ο ADuC7026 δηαζέηεη ελζσκαησκέλν κεηαηξνπέα ςεθηαθνύ ζήκαηνο 

ζε αλαινγηθό. Έρεη ζπλνιηθά 4 θαλάιηα ζηα νπνία παίξλνπκε ηελ αλαινγηθή 

ηάζε κεηά από θαηάιιειε επεμεξγαζία ζε ςεθηαθά δεδνκέλα. 

 

 Παράδειγμα1: Απεηθνλίδεηαη ζην θαλάιη DAC1  κηα εκηηνληθή θπκαηνκνξθή. 

Οη ηηκέο πνπ παξηζηάλνπλ ηα αληίζηνηρα y ηεο ζπλάξηεζεο sint βξίζθνληαη 

απνζεθεπκέλεο ζηνλ πίλαθα. Σα ςεθηαθά δεδνκέλα πνπ ρξεηάδεηαη ν digital-

to-analog-converter αλαλεώλνληαη κε βάζε ην ξνιόη ηνπ επεμεξγαζηή νπόηε 

θαη ζα έρνπκε έλα λέν ζεκείν ζηελ εκηηνληθή θπκαηνκνξθή πνπ ζέινπκε λα 

αλαπαξαζηήζνπκε. Ο ρξόλνο ζηελ νπζία πνπ ρξεηάδεηαη ν επεμεξγαζηήο γηα 

λα εθηειέζεη ηηο εληνιέο ηνπ βξόρνπ θαζνξίδεη θαη ην πόηε ζα εκθαληζηεί έλα 

λέν ζεκείν. 

 

#include<ADuC7026.h> /*definitions γηα ηνλ microcontroller 

//δήισζε ησλ ζπλαξηήζεσλ θελνύ πεξηερνκέλνπ πνπ νξίδνληαη ζην αξρέην 

startup.s σο extern. 

void Undef_Handler( void ) {} 

void SWI_Handler(void) {} 

void PAbt_Handler( void ) {} 

void DAbt_Handler( void ) {} 

void FIQ_Handler( void ) {}  

void IRQ_Handler( void ) {} //ξνπηίλα εμππεξέηεζεο δηαθνπήο 

 

int main (void)  { 
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// πίλαθαο ηηκώλ πνπ εθθξάδεη ζπληεηαγκέλεο ζεκείσλ ηεο εκηηνληθήο 

θπκαηνκνξθήο θαη απνζεθεύεηαη ζηελ flash memory, αθνύ ε ιέμε-θιεηδί const 

δειώλεη όηη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη παίξλεη αξρηθή ηηκή ηε ζηηγκή ηεο δήισζεο ηεο 

 const static unsigned short TableS[64] = { 

 0x07FF, 0x08C8, 0x098E, 0x0A51, 0x0B0F, 0x0BC4, 0x0C71,                                  

0x0D12,0x0DA7, 0x0E2E, 0x0EA5, 0x0F0D, 0x0F63, 0x0FA6, 0x0FD7, 

0x0FF5, 0x0FFF, 0x0FF5, 0x0FD7, 0x0FA6, 0x0F63, 0x0F0D, 0x0EA5, 

0x0E2E, 0x0DA7, 0x0D12, 0x0C71, 0x0BC4, 0x0B0F, 0x0A51, 0x098E, 

0x08C8, 0x07FF, 0x0736, 0x0670, 0x05AD, 0x04EF, 0x043A, 0x038D, 

0x02EC, 0x0257, 0x01D0, 0x0159, 0x00F1, 0x009B, 0x0058, 0x0027, 

0x0009, 0x0000, 0x0009, 0x0027, 0x0058, 0x009B, 0x00F1, 0x0159, 

0x01D0, 0x0257, 0x02EC, 0x038D, 0x043A, 0x04EF, 0x05AD, 0x0670, 

0x0736   

 }; 

 int   i = 0; 

 

 // πξνγξακκαηηζκόο θαη θαηαζθεπή ηνπ DAC control register 

 DAC1CON = 0x13; // εύξνο 0-AVdd, θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ DAC        

// πεξηθεξεηαθνύ, αλαλέσζε κε βάζε ην ξνιόη ηνπ ππξήλα   

          DAC1DAT = 0x08000000; // ζηα bits 12-23 θπιάζζεηαη ην 12bits         

// ςεθηαθό ζήκα πνπ ζα απνηειέζεη είζνδν ζηνλ DAC 

          while(1){ // αηέξκνλαο βξόρνο γηα ηνλ microcontroller 

 DAC1DAT = (TableS[i] << 16);  //oιίζζεζε ηεο ςεθηαθήο ηηκήο θαηά 16 

// ζέζεηο, ώζηε ε ηηκή ηνπ TableS[i] λα ηνπνζεηεζεί ζηα bits 12-23 ηνπ data      

// register DAC1DAT 

 i++; 
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 i &= 0x03f; //ειέγρνπκε αλ είκαζηε εληόο ησλ 64 ζέζεσλ ηνπ πίλαθα      

  

 } 

 return (0); 

} 

 

Παράδειγμα 2: ην παξάδεηγκα απηό ζέινπκε λα απεηθνλίζνπκε μαλά κηα 

εκηηνληθή θπκαηνκνξθή ζην θαλάιη DAC1. Ωζηόζν ην updating ησλ ςεθηαθώλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ είζνδν ζηνλ ςεθηαθό-αλαινγηθό κεηαηξνπέα 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ timer1, όπνπ αθνύ κεδεληζηεί (count down ιεηηνπξγία) 

ε ξνή αθνινπζεί ηε ξνπηίλα εμππεξέηεζεο δηαθνπήο.  

 

 #include<ADuC7026.h> // definitions γηα ηνλ microcontroller 

//δήισζε ησλ ζπλαξηήζεσλ θελνύ πεξηερνκέλνπ πνπ νξίδνληαη ζην αξρέην 

startup.s σο extern. 

void Undef_Handler( void ) {} 

void SWI_Handler(void) {} 

void PAbt_Handler( void ) {} 

void DAbt_Handler( void ) {} 

void FIQ_Handler( void ) {}  

void IRQ_Handler( void ) ;//ξνπηίλα εμππεξέηεζεο δηαθνπήο 

// πίλαθαο ηηκώλ πνπ εθθξάδεη ζπληεηαγκέλεο ζεκείσλ ηεο εκηηνληθήο              

// θπκαηνκνξθήο θαη απνζεθεύεηαη ζηελ flash memory, αθνύ ε ιέμε-θιεηδί        

//const δειώλεη όηη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ             

// πξνγξάκκαηνο θαη παίξλεη αξρηθή ηηκή ηε ζηηγκή ηεο δήισζεο ηεο 

const static unsigned short TableS[64] = { 
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  0x07FF, 0x08C8, 0x098E, 0x0A51, 0x0B0F, 0x0BC4, 0x0C71, 

0x0D12,0x0DA7, 0x0E2E, 0x0EA5, 0x0F0D, 0x0F63, 0x0FA6, 0x0FD7, 

0x0FF5,0x0FFF, 0x0FF5, 0x0FD7, 0x0FA6, 0x0F63, 0x0F0D, 0x0EA5, 

0x0E2E,0x0DA7, 0x0D12, 0x0C71, 0x0BC4, 0x0B0F, 0x0A51, 0x098E, 

0x08C8,0x07FF, 0x0736, 0x0670, 0x05AD, 0x04EF, 0x043A, 0x038D, 

0x02EC,0x0257, 0x01D0, 0x0159, 0x00F1, 0x009B, 0x0058, 0x0027, 

0x0009,0x0000, 0x0009, 0x0027, 0x0058, 0x009B, 0x00F1, 0x0159, 

0x01D0,0x0257, 0x02EC, 0x038D, 0x043A, 0x04EF, 0x05AD, 0x0670, 

0x0736   

 }; 

 

int   i = 0; 

int main (void)  { 

 unsigned long T1Delay = 0x4000; //ζέηνπκε ηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

           IRQEN = 0x08; //θηηάρλνπκε ηε κάζθα δηαθνπώλ, επηηξέπνληαο           

// interrupt θαηά ην κεδεληζκό ηνπ timer1 

            // πξνγξακκαηηζκόο θαη θαηαζθεπή ηνπ DAC control register 

 DAC1CON = 0x33; // εύξνο 0-AVdd, θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ DAC      

// πεξηθεξεηαθνύ, αλαλέσζε κε βάζε ην ξνιόη ηνπ ππξήλα  

 DAC1DAT = 0x08000000; // ζηα bits 12-23 θπιάζζεηαη ην 12bits 

ςεθηαθό ζήκα πνπ ζα απνηειέζεη είζνδν ζηνλ DAC 

            //θαηαζθεπή θαη πξνγξακκαηηζκόο ηνπ timer 1  

 T1LD = T1Delay; //νξίδνπκε ηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ηνπ timer1 

 T1CON = 0xC4; // πξνγξακκαηίδνπκε ηνλ control register ηνπ 

timer1,Enable Timer, Periodic mode θαη Core CLK / 16 
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 while(1){} //αηέξκσλ βξόρνο από ηνλ νπνίν ΄΄θεύγεη΄΄κόλν ζε 

πεξίπησζε interrupt πνπ νθείιεηαη ζηνλ timer1 

 return (0); 

} 

 

 

void IRQ_Handler(void) //ζπλάξηεζε εμππεξέηεζεο δηαθνπήο. 

{ 

     DAC1DAT = (TableS[i] << 16);  //oιίζζεζε ηεο ςεθηαθήο ηηκήο 

// θαηά 16 ζέζεηο, ώζηε ε ηηκή ηνπ TableS[i] λα ηνπνζεηεζεί ζηα bits 12-23 ηνπ  

// 32bit data register DAC1DAT 

                      i++; 

  i &= 0x03f;  

  T1CLRI = 0x01; // γξάθνληαο νπνηαλδήπνηε ηηκή ζηνλ 8bit 

register,θαζαξίδνπκε ηε δηαθνπή πνπ νθείιεηαη ζηνλ timer1 

} 

 

3.3 TIMERS 

Αθνινπζνύλ παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ρξνληζηώλ. Αλαθνξηθά 

ζεκεηώλεηαη όηη ν ADuC7026 δηαζέηεη 4 ρξνληζηέο γεληθνύ ζθνπνύ, ελώ νη 

timer 3&4 πινπνηνύλ αθόκα ηε wake-up θαη ηε watchdog ιεηηνπξγία 

αληίζηνηρα. Έλα ζεκείν πνπ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη όηη ην ζήκα 

δηαθνπήο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν ρξόλν λα κεδεληζηεί από ην 

ρξόλν εθηέιεζεο ηνπ θώδηθα ηεο ξνπηίλαο εμππεξέηεζεο. Έηζη πξέπεη λα 

επηβεβαηώζνπκε πξηλ εγθαηαιείςνπκε ηε ζπλάξηεζε όηη ην ζήκα δηαθνπήο 

έρεη θαζαξηζηεί. 
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 Παράδειγμα1: Χξεζηκνπνηώληαο ηνλ timer1 επηηπγράλνπκε δηαθνπέο θάζε 

50κs, νπόηε θαη ελαιάζζεηαη ε έμνδνο ηεο ζύξαο P4.2 όπνπ ζπλδέεηαη ην led 

εμόδνπ πξνθαιώληαο flashing. 

#include<ADuC7026.h> // definitions γηα ηνλ microcontroller 

//δήισζε ησλ ζπλαξηήζεσλ θελνύ πεξηερνκέλνπ πνπ νξίδνληαη ζην αξρέην 

startup.s σο extern. 

void Undef_Handler( void ) {} 

void SWI_Handler(void) {} 

void PAbt_Handler( void ) {} 

void DAbt_Handler( void ) {} 

void FIQ_Handler( void ) {}  

void IRQ_Handler( void ) ; //ξνπηίλα εμππεξέηεζεο δηαθνπήο 

int main (void)  { // ε εθηέιεζε αξρίδεη εδώ  

T1LD = 0x20000; // νξίδνπκε ηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ηνπ timer1 

T1CON = 0xC4; // πξνγξακαηηζκόο ηνπ control register ηνπ timer1,source      

// CLK/16, binary, πεξηνδηθόο ηξόπνο ιεηνπξγίαο 

 IRQEN = 0x08; // θηηάρλνπκε ηε κάζθα δηαθνπώλ επηηξέπνληαο κόλν IRQ 

Timer1  

GP4DAT = 0x04000000; //πξνγξακκαηίδνπκε ηνλ data register ηεο ζύξαο P4 

// θαηαζθεπάδνληαο ηε ζύξα P4.2 ζαλ έμνδν κε αξρηθή ηηκή 0, αλάβνληαο ην     

// LED εμόδνπ  

while (1) //αηέξκσλ βξόρνο γηα ε ιεηηνπξγία ηνπ microcontroller 

 { 

 }     

} 
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void IRQ_Handler(void) //ζπλάξηεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο δηαθνπήο 

       

{     

 if ((IRQSTA & 0x08) != 0) // γίλεηαη δπαδηθή AND κεηαμύ ησλ bits ηνπ   

// interrupt status register θαη ηεο 08hex .Τν απνηέιεζκα γίλεηαη κνλάδα κόλν  

// ζε πεξίπησζε  Timer1 IRQ? 

 { 

  GP4DAT ^= 0x00040000; //bitwise XOR ηεο ηξέρνπζαο               

// θαηάζηαζεο ηνπ data register GP4DAT θαη ηεο 00040000hex θάλνληαο        

// flashing ζην led εμόδνπ 

  T1CLRI = 0; // θαζαξίδνπκε ην ζήκα δηαθνπήο ηνπ Timer1         

// γξάθνληαο νπνηαδήπνηε ηηκή ζηνλ T1CLRI 

 }      

 return ; 

}  

 

3.4  Wake-up Timer 

Ο ADuC7026 πξνζθέξεη έλα επέιηθην ζρήκα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

ζε πεξίπησζε πνπ ν επεμεξγαζηήο δελ έρεη θάπνηα δξαζηεξηόηεηα. Με ηε 

ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ ζέηνπκε έλαλ αλελεξγό θύθιν (sleep mode) θαη 

ν κηθξνειεγθηήο ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε απνθνπήο (power down mode). ηελ 

θαηάζηαζε απηή αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εμσηεξηθνύ ηαιαλησηή, ελώ ην 

ζύζηεκα ησλ εμσηεξηθώλ δηαθνπώλ θαη ν ρξνληζηήο επηηήξεζεο(εθόζνλ έρεη 

πξηλ ελεξγνπνηεζεί) ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνύλ. Έηζη κόλν έλαο εμσηεξηθόο 

ρεηξηζκόο ηνπνζέηεζεο, ή επαλαηνπνζέηεζε από ηνλ  ρξνληζηή επηηήξεζεο, 

ή θάπνηα εμσηεξηθή δηαθνπή είλαη ζε ζέζε λα ελεξγνπνηήζνπλ μαλά ηνλ 

κηθξνειεγθηή.  ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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ζπλερίδεη από ηελ ακέζσο επόκελ εληνιή κεηά ην ζύλνιν εληνιώλ πνπ 

ζέηνπλ ηνλ κηθξνειεγθηή ζε θαηάζηαο απνθνπήο. ε πεξίπησζε όκσο 

επαλαηνπνζέηεζεο πνπ ην ζύζηεκα εηζέξρεηαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ε 

εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλερίδεη από ηε δηεύζπλζε επαλεθθίλεζεο. Η 

παξαπάλσ ιεηηνπξγία νδεγεί ζε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηζρύνο ζε 

θαηάζηαο ξεκίαο. εκεηώλεηαη όηη, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κηα δηαθνπή 

δηέγεξζεο επηπέδνπ, γηα λα επαλαθέξεη ηνλ κηθξνειεγθηή από ηλ θαηάζηαζε 

εξεκίαο ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, ην ρακειό ινγηθό επίπεδν πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν από εθείλν πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 

ρξόλν θαζπζηέξζεο θαηά η δηάξθεηα επαλαηνπνζέηεζεο. Δηαθνξεηηθά ν 

ειεγθηήο δελ πξόθεηηαη λα αλαθηήζεη ηελ θαλνληθή ηνπ ιεηηνπξγία. 

. 

Παράδειγμα1   : Ο Wake-up Timer πξνθαιέη power-up ηνπ κηθξνειεγθηή πνπ 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε power-down , δκηνπξγεί κία Analog to Digital 

Conversion, απνζηέιιεη ην απνηέιεζκα ηεο κεηαηξνπήο κέζσ ηεο UART ζηα 

9600bps, θαη ζέηεη ηνλ κηθξνειεγθη΄μαλά ζε θαηάζηαζε απνθνπήο. Η 

δηαδηθαζία απηή ινθιεξώλεηαη ζηε δηάξθεηα ελόο ιεπηνύ.  

Σημείωζη: Ο debugger ηνπ κVision ηεο Keil δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ power-down ιεηηνπξγία. 

 

#include <ADuC7026.h> 

//δήισζε ησλ ζπλαξηήζεσλ θελνύ πεξηερνκέλνπ πνπ νξίδνληαη ζην αξρέην 

startup.s σο extern. 

void Undef_Handler( void ) {} 

void SWI_Handler(void) {} 

void PAbt_Handler( void ) {} 

void DAbt_Handler( void ) {} 

void FIQ_Handler( void ) {}  
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void IRQ_Handler( void ) ;//ξνπηίλα εμππεξέηεζεο δηαθνπήο 

void senddata(short); //ζπλάξηεζε απνζηνιήο ραξαθηήξσλ ηεο κεηαηξνπήο 

// analog-to-digital 

void ADCpoweron(int); // ζπλάξηεζε πνπ ζέηεη ηνλ ADC power -up 

char hex2ascii(char); //κεηαηξνπή ηνπ δπαδηθνύ απνηειέζκαηνο ζε                

// δεθαεμαδηθό 

int main(void)  //εδώ αξρίδεη ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

{ 

           GP4DAT = 0x04000000; // πξνγξακκαηίδνπκε ηνλ data register ηεο   

// ζύξαο P4, θηηάρλνληαο ηε ζύξα P4.2 σο έμνδν κε αξρηθή κεδελθή ηηκή,        

// αλάβνληαο ην led εμόδνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν. 

 GP4DAT ^= 0x00040000; // Exclusive Or ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο   

// ηνπ GP4DAT κε ηελ 00040000Ηex θάλνληαο flashing ζην led  

 GP1CON = 0x011; // πξνγξακκαηίδνπκε ηνλ control register ηεο ζύξαο 

// P1 ,θαηαζθεπάδνληαο ηα pins P1.0 θαη P1.1 σο ζεηξηαθέο ζύξεο εηζόδνπ       

// εμόδνπ αληίζηνηρα γηα ηελ απνζηνιή θαη ιήςε κέζσ ηε UART. 

 //initialization UART at 9600bps (CD = 0 in startup.s) 

 COMCON0 = 0x80;      

 COMDIV0 = 0x88;      

    COMDIV1 = 0x00; 

    COMCON0 = 0x07;      

 T2CON = 0xE8; // πξνγξακκαηίδνπκε ηνλ control register ηνπTimer2 ,  

// count down κέηξεζε, "Hr:Min:Sec:Hundredths" format θαη ππνδηαίξεζε ηνπ  

// source clock / 256 

           T2LD = 0x0010000; // ζέηνπκε ηνλ counter register to 5 minutes,CD=? 
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 IRQEN = 0x10; //θηηάρλνπκε ηε κάζθα δηαθνπώλ ελεξγνπνηώληαο ηελ  

// wake up timer IRQ  

//ζέηνπκε ηνλ κηθξνειεγθηή ζε θαηάζηαζε power-down 

 POWKEY1 = 0x01; 

 POWCON = 0x30;//41.78MΗz, sleep mode, IRQ0- IRQ3 θαη                                              

// ν timer2 κπνξνύλ λα αθππλίζνπλ ηνλ κηθξνειεγθηή.       

 POWKEY2 = 0xF4; 

  GP4DAT ^= 0x00040000; // flashing ηνπ led εμόδνπ πνπ ζπλδέεηαη ζην 

// pin P4.2   

while (1){ //αηέξκσλ βξόρνο ηνπ κηθξνειεγθηή 

 } 

 return 0; 

} 

 

void IRQ_Handler(void) //ζπλάξηεζε εμππεξέηεζεο δηαθνπήο ιόγσ ηνπ  

// timer2 

{ 

 GP4DAT ^= 0x00040000; // ζπκπεξώλεη ηελ P4.2 θάζε θνξά πνπ  

// ζπκβαίλεη δηαθνπή αλάβνληαο ην led εμόδνπ 

  

 //ADC configuration 

 ADCpoweron(20000); // power on ADC    

 REFCON = 0x01; // ζπλδένπκε ηελ εζσηεξηθή ηάζε αλαθνξάο 2.5V  

// ζην VREF pin 
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 ADCCP  = 0x00; // επηινγή θαλαιηνύ  0  

 ADCCON = 0x4E3; // πξνγξακκαηίδνπκε ηνλ control register ηνπ ADC, 

// single software convertion, single-ended mode, normal power control, 

 // enable start convertion, 2 clocks aquisiion time, fADC/2  

 while (!ADCSTA){}  // αλακνλή κέρξη ην ηέινο ηεο κεηαηξνπήο  

  senddata(ADCDAT >> 16); // απνζηνιή ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

// κεηαηξνπήο 

                     ADCCON = 0x00; // Power Down ADC 

                    int t = 5000; //θαζπζηέξεζε γηα απνζηνιή δεδνκέλσλ κέζσ ηεο 

// UART 

 while(t>0) 

 { 

  t--; 

 } 

 

 GP4DAT ^= 0x00040000; // ζπκπιεξώλεη ην led εμόδνπP4.2 

ζβήλνληαο ην led ζην ηέινο ηεο κεηαηξνπήο 

         T2CLRI = 0xFF; // θαζαξίδνπκε ην ζήκα δηαθνπήο ηνπ Timer2  

//ζέηνπκε ηνλ κηθξνειεγθηή ζε θαηάζηαζε απνθνπήο 

 POWKEY1 = 0x01; 

 POWCON = 0x30;         

 POWKEY2 = 0xF4; 

 return; 

} 
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void ADCpoweron(int time) // power-on the ADC 

{ 

 ADCCON = 0x20;        

 while (time >=0)            

            time--; 

 

} 

 

void senddata(short to_send) 

{ 

 while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  COMTX = 0x0A;      

 while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  COMTX = 0x0D;      

 while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  COMTX = hex2ascii ((to_send >> 8) & 0x0F); 

 while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  COMTX = hex2ascii ((to_send >> 4) & 0x0F);   

 while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  COMTX = hex2ascii (to_send & 0x0F);  

} 
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char hex2ascii(char toconv) 

{ 

 if (toconv<0x0A)  

 { 

  toconv += 0x30; 

 } 

 else  

 { 

  toconv += 0x37; 

 }  

 return (toconv); 

} 

  

3.5 Χξνληζηήο Επηηήξεζεο-Watchdog timer 

 Έλαο ρξνληζηήο εηδηθνύ ζθνπνύ πνπ ζπλαληάκε ζηνλ ADuC7026 είλαη 

θαη ν ρξνληζηήο επηήξεζεο(watchdog timer). Ο ρξνληζηήο απηόο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ απνθπγή ηεο πηζαλήο θαηάξξεπζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (crash). Η ιεηηνπξγία ηνπ ρξνληζηή επηηήξεζεο έρεη σο εμήο. Από 

ηε ζηηγκή πνπ ζα νπιηζηεί ιεηηνπξγεί έλαο εζσηεξηθόο κεηξεηήο ζε θάπνηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ξπζκό. Αλ ην πξόγξακκα ρξήζεο δελ κεδελίζεη ή επαλαζέζεη 

ηνλ κεηξηή απηό, ηόηε θάπνηα ζηηγκή ζα επέιζεη  κεδεληζκόο ηνπ παξαπάλσ 

κεηξεηή θαη ζα επαλαηνπνζεηεζεί ν κηθξνειεγθηήο(reset). Έηζη όηαλ 

ρξεζηκνπνηείαηη ν ρξνληζηήο επηηήξεζεο ν θώδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο νθείιεη 

λα πεξηιακβάλεη εληνιέο αλαλέσζεο-reload ηνπ watchdog timer, 

πιεξνθνξώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν όηη ην ζύζηεκα εξγάδεηαη θαη δελ έρεη 
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θαηαξξεύζεη. Η ινγηθή απηή ηεο ηερλiθήο ειέγρνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ππόζεζε όηη 

αλ ην πξόγξακκα ρξήζεο δε μαλαθνξηώζεη ηνλ WDT, απηό πηζαλόηαηα 

ζεκαίλεη όηη ην πξόγξακκα έρεη απνηύρεη ζε θάπνηα πξνζπάζεηα ηνπ, είηε 

εμαηηίαο πηζαλήο θαηάξξεπζεο, ή γεληθόηεξα θάπνηαο απξόβιεπηεο 

ζπκπεξηθνξάο, νπόηε είλαη πξνηηκόηεξν λα εθθηλήζεη δηαδηθαζία 

επαλαηνπνζέηεζεο.   

Παράδειγμα1:  Δείρλεη  ηε ρξήζε ηνπ Watchdog interrupt. εκεηώλνπκε όηη 

έλα software reset απηηείηαη κεά από  watchdog interrupt to resume code 

execution. 

 - ζηα ηέζζεξα πξώηα ζπκβάληα ν ρξνληζηήο αλαλεώλεηαη ζελ ώξα ηνπ 

 - ζην πέκπην ζπκβάλ ν θώδηθαο θαζπζηεξεί θαη κία watchdog δηαθνπή 

ιακβάλεη ρώξα. 

   

#include<aduc7026.h> //definitions γηα ηνλ microcontroller 

//δήισζε ησλ ζπλαξηήζεσλ θελνύ πεξηερνκέλνπ πνπ νξίδνληαη ζην αξρέην 

startup.s σο extern. 

void Undef_Handler( void ) {} 

void SWI_Handler(void) {} 

void PAbt_Handler( void ) {} 

void DAbt_Handler( void ) {} 

void FIQ_Handler( void ) {}  

void IRQ_Handler( void ) ; //ξνπηίλα εμππεξέηεζεο δηαθνπήο 

void delay(int); //ζπλάξηεζε θαζπζηέξεζεο 

int main(void) //εδώ αξρίδεη  εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο    

{ 

char i; 
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GP1DAT = 0x01000000; // πξνγξακκαηίδνπκε ηνλ data register ηεο ζύξαο 1 

// θαη θαηαζθεπάδνπκε ην pin P1.0 σο έμνδν κε κεδεληθή αξρηθή ηηκή. 

GP4DAT = 0x04000000; // πξνγξακκαηίδνπκε ηνλ data register ηεο ζύξαο 4 

// θαη θαηαζθεπάδνπκε ην pin P4.0 σο έμνδν κε κεδεληθή αξρηθή ηηκή,  

// αλάβνληαο ην led εμόδνπ. 

T3LD = 0x1000; // θνξηώλνπκε ηνλ counter register 0x1000/32768 = 125ms 

T3CON = 0xE2;     // watchdog IRQ option bit=1,interrupt αληί γηα reset 

IRQEN = 0x00000020; // θηηάρλνπκε ηε κάζθα δηαθνπώλ επηηξέπνληαο 

 // interrupt ιόγσ ηνπ timer3 

while (1) 

 { 

 for (i=0;i<4;i++){ 

  delay(0x10000); // ζηα 4 πξώηα ζπκβάληα ε θαζπζηέξεζε ηεο  

// delay είλαη κηθξόηεξε ηνπ ρξόλνπ  πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κεδεληζηεί ν  

// timer3, νπόηε δελ έρνπκε crash       

  T3CLRI = 0xff; // ν counter register μαλαθνξηώλεηαη κε ηελ ίδηα 

ηηκή θαη αλαλεώλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

  GP4DAT ^= 0x00040000; //eclusive or ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπ 

// GP4DAT κε ηελ 00040000hex νδεγώληαο ζε flashing ηνπ led εμόδνπ. 

  } 

 delay(0x80000) // too long delay;//πνιύ κεγάιε θαζπζηέξεζε ηεο delay 

// => νδεγεί ζε watchdog interrupt 

 T3CLRI = 0xff; //αλαλεώλεηαη ε πεξίνδνο ηνπ timer3 

 GP4DAT ^= 0x00040000; //flashing ζηελ έμνδν 
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  }     

} 

 

void delay (int length){ 

while (length >=0) 

     length--; 

} 

void IRQ_Handler(void) // ζπλάξηεζε εμππεξέηεζεο watchdog interrupt 

      

{     

 if ((IRQSTA & 0x10) != 0)  // γίλεηαη δπαδηθή AND κεηαμύ ησλ bits ηνπ 

// interrupt status register θαη ηεο 08hex .Τν απνηέιεζκα γίλεηαη κνλάδα κόλν  

// ζε πεξίπησζε  Timer3 IRQ 

 {  // Watchdog interrupt επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε ησλ  

// δεδνκέλσλ πξηλ ην reset 

  GP1DAT ^= 0x00010000;  // ζπκπεξώλεη ηε P1.0 

  RSTSTA = 0x4;  // Software reset 

}      

return ; 

} 

                                 3.6 Power supply monitor 

Ρπζκίδεη ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ ADuC7026 θαη ππνδεηθλύεη πόηε ε 

ηάζε ηξνθνδνζίαο πέζεη θάησ από έλα επηζπκεηό επίπεδν. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε θαιείηαη  ε monitor function πνπ ειέγρεηαη από ηνλ PSMCON 
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register. Έρνληαο θηηάμεη θαηάιεια ηε κάζθα δηαθνπώλ (ζέηνληαο άζζν ζην 

PSM bit) θαιείηαη ε ξνπηίλα εμππεξέηεζεο δηαθνπήο, ελώ ηαπηόρξνλα 

ζώδνληαη ηα πεξηερόκελα ησλ ελεξγώλ registers γηα λα απνθύγνπκε πηζαλή 

απώιεηά ηνπο ιόγσ ρακειήο ηξνθνδνζίαο. Η εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπλερίδεη εθόζνλ έρεη απνθαηαζηαζεί ην επίπεδν ηάζεο.  

 

Παράδειγμα: ην παξαθάησ παξάδεηγκα παξάγεηαη δηαθνπή όηαλ ε ηάζε 

ηξνθνδνζίαο πέζεη θάησ από  3.07V 

   

#include<aduc7026.h> 

//δήισζε ησλ ζπλαξηήζεσλ θελνύ πεξηερνκέλνπ πνπ νξίδνληαη ζην αξρέην 

startup.s σο extern. 

void Undef_Handler( void ) {} 

void SWI_Handler(void) {} 

void PAbt_Handler( void ) {} 

void DAbt_Handler( void ) {} 

void FIQ_Handler( void ) {}  

void IRQ_Handler( void ) ; //ξνπηίλα εμππεξέηεζεο δηαθνπήο 

void delay(int); //ζπλάξηεζε ρξνλνθαζπζηέξεζεο 

int main(void){ //εδώ αξρίδεη ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

GP4DAT = 0x04000000; // P4.2 θαηαζθεπάδεηαη σο έμνδνο. LED αλάβεη  

PSMCON = 0x6; // enable power supply monitor,trip point of 3.07V 

 IRQEN = 0x00020000; //θηηάρλνπκε ηε κάζθα δηαθνπώλ  

while (1){ 

 delay(200000); 



 
Βαςικόσ προγραμματιςμόσ του ADuC 7026 

 

 

 61 

 }     

} 

 

void IRQ_Handler(void){ 

 if ((IRQSTA & 0x00020000 ) != 0){ //ειέγρνπκε ηελ ύπαξμε δηαθνπήο  

// ιόγσ ρακειήο ηξνθνδνζίαο 

  while (!(PSMCON&0x8)){} // ειέγρνπκε αλ έρεη απνθαηαζηαζεί  

// ην επίπεδν ηεο ηξνθνδνζίαο 

  PSMCON = 0x7; // θαζαξίδνπκε ην ζήκα δηαθνπήο 

  GP4DAT ^= 0x00040000; // Complement P4.2 

 }      

 return ; 

} 

 

void delay (int length) { 

    while (length >=0) 

     length--; 

} 

 

3.7 ΕΙΔΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

Αθνινπζνύλ γεληθά παξαδείγκαηα πνπ καο επηηξέπνπλ ηελ εμνηθνίσζε 

κε ηνλ πξνγξακκαηζκό ηνπ κηθξνειεγθηή καο θαη ηελ αλάπηπμε επρέξεηαο 

ζηελ πξαγκάησζε πνιππινθόηεξσλ εθαξκνγώλ. ίγνπξα νη θώδηθεο πνπ 

έρνπλ παξαηεζεί κέρξη ζηηγκήο δελ αληηπξνζσπεύνπλ ην ζύλνιν ησλ 
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δπλαηνηήησλ ηνπ ADuC7026(external RAM, flash memory,Pulse Width 

Modulator, Serial Peripheral Interface,Inter Integrated Circuits, Programmable 

Logical Array θ.α.) σζηόζν παξέρνπλ κηα θαιή εηθόλα ησλ πην ζπρλώλ 

εθαξκνγώλ θαη απηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκθνύ 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ. Έηζη ζηα πιάηζηα απηήο ηεο 

δηπισκαηηθήο δε ζα εκβαζύλνπκε πεξηζζόηεξν ζηηο γεληθόηεξεο δπλαηόηεηεο 

ηνπ κηθξνειεγθηή καο πνπ είλαη νύησο ή άιισο αλαξίζκεηεο. 

 

Παξάδεηγκα1: Παξαγσγή παικνύ εύξνπο 12.30κs θάζε 67.4κs. Η δηαδηθαζία 

απηή επηηπγράλεηαη ζηε ζύξα P4.2 ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ timer1. 

 

#include <ADuC7026.h> 

//δήισζε ησλ ζπλαξηήζεσλ θελνύ πεξηερνκέλνπ πνπ νξίδνληαη ζην αξρέην 

//startup.s σο extern. 

void Undef_Handler( void ) {} 

void SWI_Handler(void) {} 

void PAbt_Handler( void ) {} 

void DAbt_Handler( void ) {} 

void FIQ_Handler( void ) {}  

void IRQ_Handler( void ) ;//ξνπηίλα εμππεξέηεζεο δηαθνπήο 

int main (void)  { //εδώ αξρίδεη ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 IRQEN = 0x8; // θηηάρλνπκε ηε κάζθα δηαθνπώλ επηηξέπνληαο κόλν  

// Timer1 IRQ 

           T1LD = 0x80; //θνξηώλνπκε ηνλ counter register κε 50κs 

 T1CON = 0xC4; //πξνγξακκαηίδνπκε ηνλ configuration  

// register,source clock/16, binary, periodic mode, ελεξγνπνίεζε timer 1  
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 GP4DAT = 0x04000000; //πξνγξακκαηίδνπκε ηνλ data register ηεο 

ζύξαο P4 ,ζέηνπκε ην pin P4.2 ζαλ έμνδν κε αξρηθή κεδεληθή ηηκή 

while(1) {} //αηέξκσλ βξόρνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ microcontroller, από ηνλ  

// νπνίν θεύγεη κόλν ζε πεξίπησζε timer1IRQ 

 return 0 ; 

 

 

void IRQ_Handler(void)     

{     

 if ((IRQSTA & 0x08) == 0x8) // γίλεηαη δπαδηθή AND κεηαμύ ησλ bits 

 // ηνπ interrupt status register θαη ηεο 08hex .Τν απνηέιεζκα γίλεηαη κνλάδα  

// κόλν ζε πεξίπησζε  Timer1 IRQ  

{ 

  T1CLRI = 0; //θαζαξίδνπκε ην ζήκα δηαθνπήο ηνπ timer1 IRQ 

  GP4DAT ^= 0x00040000; // flashing ην led πνπ είλαη 

 // ζπλδεδεκέλν ζην P4.2 

  if ((GP4DAT & 0x04) == 0x04) T1LD = 0x10; // αλάινγα κε ηελ 

// θαηάζηαζε ηνπ led  θνξηώλνπκε ζηνλ timer 1  είηε ην εύξνο ηνπ ζεηηθνύ  

// κεηώπνπ ηνπ παικνύ, είηε ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ παικνύ, αθνύ θαη ζηηο 

δύν πεξηπηώζεηο ζα πξνθιεζεί timer1IRQ   

  else T1LD = 0x80;  

    } 

} 
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Παράδειγμα2  : Σν παξαθάησ παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηεί δύν  IRQs θαη κία 

FIQ. O timer1 πξνθαιεί κία IRQ πνπ ζπκπεξώλεη ηε P4.2.  Η εμσηεξηθή 

δηαθνπή  (XIRQ0) πξνθαιεί κηα IRQ πνπ επίζεο θάλεη flashing ζην led πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλν ζηε P4.2. Ο ADC πξνθαιεί κηα FIQ πνπ θάλεη output ην 

απνηέιεζκα  ηoπ ADC0 ζην θαλάιη  DAC1. 

   

#include <ADuC7026.h>  // definitions γηα ηνλ microcontroller 

//δειώζεηο ζπλαξηήζεσλ 

//δήισζε ησλ ζπλαξηήζεσλ θελνύ πεξηερνκέλνπ πνπ νξίδνληαη ζην αξρέην 

startup.s σο extern. 

void Undef_Handler( void ) {} 

void SWI_Handler(void) {} 

void PAbt_Handler( void ) {} 

void DAbt_Handler( void ) {} 

void FIQ_Handler( void ) ;  

void IRQ_Handler( void ) ; //ξνπηίλα εμππεξέηεζεο δηαθνπήο 

           

void ADCpoweron(int);  //ζπλάξηεζε γηα initialization ηνπ ADC 

void delay(int); //ζπλάξηεζε ρξνλνθαζπζηέξεζεο 

 void DemoConfig(void); //ζπλάξηεζε γηα αξρηθνπνίεζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ 

 long ADCconvert(void); //ζπλάξηεζε κεηαηξνπήο analog-to-digital 

int main (void)  { //εδώ αξρίδεη ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

           DemoConfig(); // set up ADC, DAC, & reference 

           GP0CON = 0x00100000; // ελεξγνπνίεζε ADCbusy ζην Pin 0.5 
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 GP4DAT = 0x04000000; // θαηαζθεπάδνπκε ην pin P4.2 ζαλ έμνδν 

 GP3DAT = 0xff000000; // θαηαζθεπή ηεο ζύξαο 3 ζαλ έμνδνο 

 // Timer 1 configuration 

 T1LD = 0x20000; // θνξηώλνπκε ζηνλ counter register ηε  

// ρξνλνθαζπζηέξεζε 

 T1CON = 0xC4; //  πξνγξακκαηίδνπκε  ηνλ configuration register ηνπ 

 // timer1 Enabled,Periodic,Binary and CLK/16 

          IRQEN = 0x00008000+0x00000008; //θηηάρλνπκε ηε κάζθα  

// δηαθνπώλ  

         FIQEN = 0x00000080; //θηηάρλνπκε ηε κάζθα δηαθνπώλ fast interrupts 

         while(1) { // αηέξκσλ βξόρνο ηνπ κηθξνειεγθηή. Σε πεξίπησζε IRQ ήFIQ 

// εθηειείηαη ε ξνπηίλα δηαθνπήο θαη κεηά ν έιεγρνο ηνπ πξνγξάκαηνο 

 // κεηαθέξεηαη ζηελ ακέζσο επόκελε εληνιή από ην ζεκεό δηαθνπήο. 

  GP3DAT ^= 0x00ff0000; // αιιάδνπλ ηηκή (ηε ζπκιξσκαηηθή  

// ηνπο) ηα pins ηεο P3  

  ADCCON = 0x6E3; // πξνγξακκαηίδνπκε ηνλ control register ηνπ 

// ADC πεξηθεξεηαθνύ .single conversion  

  delay(0x2000); // ρξνληθή θαζπζηέξεζε γαη λα είλαη νξαηό ην  

// blinking ζηε P3 

 } 

  

 return 0 ; 

} 
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void delay (int length) { 

while (length >=0) 

    length--; 

} 

 

void DemoConfig(void) {  // ADC, DAC and Reference configuration 

 ADCpoweron(20000); // power on ADC 

 ADCCP = 0x00;  // conversion on ADC0 

 DAC1CON = 0x13;  // AGND-AVDD range 

 REFCON = 0x01; //ζύλδεζε εζσηεξηθήο ηάζεο αλαθνξάο  2.5V ζην 

 // Vref pin.  

 return; 

} 

 

void ADCpoweron(int time) { 

 ADCCON = 0x20;   // power-on the ADC 

 while (time >=0)   // αλακνλή κέρξη ν ADC λα είλαη fully powered on 

    time--; 

} 

 

 

void IRQ_Handler(void) {  
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 if ((IRQSTA & 0x00000008) != 0) {  // ειέγρνπκε γηα ην αλ  

// πξόθεηηαη γηα Timer1 IRQ 

  T1CLRI = 0; // θαζαξίδνπκε ην ζήκα δηαθνπήο Timer IRQ 

  GP4DAT ^= 0x00040000;  // αιιάδεη ηηκή ην pin εμόδνπ  P4.2 

                                                             }      

 if ((IRQSTA & 0x00008000) != 0) { // ειέγρνπκε γηα ην αλ πξόθεηηαη γηα 

// external IRQ(push-buttton) 

  GP4DAT ^= 0x00040000; // Complement P4.2 

  while(GP0DAT & 0x00010){} // αλακνλή κέρξη ε ηάζε  XIRQ λα 

// βξεζεί μαλά ζε ρακειό επίπεδν γηα λα κελ έρνπκε ζπλερόκελα interrupts  

                                                         }     

 return ; 

}  

 

void FIQ_Handler(void) { // ζπλάξηεζε εμππεξάηεζεο fast interrupt 

  

 if ((FIQSTA & 0x00000080) != 0) { // ειέγρνπκε γηα ην αλ πξόθεηηαη γηα  

// ADC FIQ  

  DAC1DAT = ADCDAT; //θάλεη Output ADC0 Value ζην θαλάιη  

// DAC1 

} 

 return ; 

} 
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Αθνινπζνύλ βαζηθέο ζπλαξηήζεηο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηε δηαδξαζηηθή 

επηθνηλσλία ηνπ κθξνειεγθηή κε ηνλ ρξήζηε γηα απεηθόληζε ζε θάπνην display 

ή hyperterminal window ή αθόκα θαη αλάγλσζε δεδνκέλσλ απαξαίεησλ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

#include <ADuC7026.h> 

   

 int write (int file, char * ptr, int len); // ζπλαξηήζεηο γηα απεηθόληζε  

// δεδνκέλσλ  

 int getchar (void); // ζπλάξηεζε γηα αλάγλσζε ραξαθηήξα    

 int putchar(int);    //ζπλάξηεζε γηα απεηθόληζε ραξαθηήξα  

int main (void)  { 

  unsigned char jchar = 0x30; 

    char output1[13] = "Hello World\n"; 

//πξνγξακκαηίδνπκε ηνλ control register θαηαζθεπάδνληαο ηα pins P1.0 θαη  

// P1.1 σο ζύξεο ζεηξηαθήο εηζόδνπ θαη εμόδνπ αληίζηνηρα.  

 GP1CON = 0x011; 

        // initialization  UART at 9600bps 

    COMCON0 = 0x080;     

    COMDIV0 = 0x088;     

    COMDIV1 = 0x000; 

    COMCON0 = 0x007;     

 

 GP4DAT = 0x04000000; // P4.2 θαηαζθεπάδεηαη σο έμνδνο. ην LED 
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 // αλάβεη 

 

 while(1) 

 { 

 

  GP4DAT ^= 0x00040000;  // Complement P4.2 

  write(0,output1,13);  // Output Data 

  jchar = getchar();   // RX Data, Single Byte 

  write(0,&jchar,1);   // Output Rxed Data 

 } 

} 

 

int putchar(int ch)  {                   /* Εγγξαθή ραξαθηήξα ζηε ζεηξηαθή ζύξα  */ 

 

 if (ch == '\n')  { 

     while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))) 

     {} 

  COMTX = CR;       /* 

output CR */ 

  } 

    while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))) 

    {} 
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  return (COMTX = ch); 

} 

 

 

int getchar (void)  {          /* Αλάγλσζε ραξαθηήξσλ από ηε ζεηξηαθή πόξηα */ 

 

    while(!(0x01==(COMSTA0 & 0x01))) 

    {} 

   return (COMRX); 

} 

int write (int file, char * ptr, int len) { 

  int i; 

 

  for (i = 0; i < len; i++) putchar (*ptr++); 

  return len; 

} 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

  

 

ΜΕΘΟΔΟΙ  ΨΗΦΙΑΚΗ         

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ECG 
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4.1 ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ECG ΗΜΑΣΟ 

Σνπνζεηώληαο  ηα ειεθηξόδηα ζην αλζξώπηλν ζώκα κε ηελ ηνπνινγία  

πνπ έρνπκε πξναλαθέξεη θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ 

κπνξνύκε λα θαηαγξάςνπκε ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο θαξδηάο ζε αλαινγηθή-

ειεθηξηθή κνξθή.  Σα παξαπάλσ ζήκαηα όκσο είλαη απαξαίηεην λα ηα 

επεμεξγαζηνύκε κε ζηόρν:  

 λα βειηηώζνπκε ηελ πνηόηεηά ηνπο θαη λα εμαιείςνπκε θαηά ην 

δπλαηόλ ηνλ ζόξπβν  

 λα εμάγνπκε ρξήζηκε πιεξνθνξία  

 λα ηα πνζεθεύζνπκε ή λα ηα κεηαδώζνπκε  

Η επεμεξγαζία ηνπ ζήκαηνο έρεη ζαλ ζθνπό λα θηιηξάξεη ην ζήκα πνπ 

ελδηαθέξεη από ην ππόβαζξν ζνξύβνπ θαη λα κεηώζεη ην πιεόλαζκα 

δεδνκέλσλ ζε ιίγεο παξακέηξνπο. Οη παξάκεηξνη πνπ πξνθύπηνπλ κπνξεί λα 

έρνπλ ελδηαθέξνλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο ηαηξηθήο δηάγλσζεο, ή ζηε δηεξεύλεζε 

ηεο βηνινγηθήο δηαδηθαζίαο.Γεληθά, ε επεμεξγαζία ζήκαηνο έρεη ζαλ ζθνπό 

ηελ εμαγσγή πιεξνθνξίαο από ηα δεδνκέλα. 

Σα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ελόο ζήκαηνο θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα θαη 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

 

ρήκα 4.1 

 Μέηξεζε ή Αλάθηεζε ήκαηνο: ρεκηθά, κεραληθά ή άιια ζήκαηα 

κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξηθά ζήκαηα κέζσ κεηαηξνπέσλ (transducers)  

 Ο ιόγνο ζήκαηνο πξνο ζόξπβν πξέπεη λα είλαη κεγάινο  

 Σν ζήκα πξέπεη λα ςεθηνπνηεζεί  

 Μεηαζρεκαηηζκόο ή Μείσζε ηνπ ζήκαηνο - Πξνεπεμεξγαζία  
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 γηα ηελ ειάηησζε ηνπ ζνξύβνπ ή  

 ηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δεδνκέλσλ  

 Δύξεζε ραξαθηεξηζηηθώλ - ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ παξακέηξσλ ηνπ 

ζήκαηνο 

 Σαμηλόκεζε κε βάζε ηηο παξακέηξνπο  

4.2 ΦΙΛΣΡΑ-FIR ΦΙΛΣΡΑ 

Καζνξηζηηθό ζηνηρείν ζηελ επεμεξγαζία ζεκάησλ (DSP processing) είλαη ε 

αλάιπζε ηνπο ζην θαζκαηηθό πεδίν κέζσ ηνπ κεηαζεκαηηζκνύ Fourier. 

Bέβαηα δεδνκέλνπ όηη ην αξρηθό ζήκα έρεη ππνζηεί δεηγκαηνιεςία, ην 

θαξδηαθό ζήκα είλαη δηαθξηηό ζηνλ ρξόλν (t=n*TS), δηαζέηεη σζηόζν ηελ 

ρξήζηκε πιξνθνξία πνπ ρξεηαδόκαζηε γηα λα εμάγνπκε θαηάιιεια 

ζπκπεξάζκαηα. Μέζσ ηνπ δηαθξηηνύ κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier (DFT) 

κεηαθεξόκαζηε ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο θαη παίξλνπκε ην ζπρλνηηθό θάζκα 

ηνπ ζήκαηνο καο. Βαζηθή ηδέα ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ είλαη όηη ην ζήκα 

ζεσξείηαη ζαλ έλα άζξνηζκα εκηηόλσλ θαη ζπλεκηηόλσλ. Με ην 

κεηαζρεκαηηζκό Fourier θαζνξίδεηαη πνηεο ζπληζηώζεο  - ζπρλόηεηεο- είλαη 

παξνύζεο ζε έλα ζήκα. Δπηπιένλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζήκαηνο είλαη 

πην θαλεξά ζην θάζκα παξά ζηε θπκαηνκνξθή ηνπ ζήκαηνο . Δπηιεγκέλα 

ηκήκαηα ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ κπνξνύλ εύθνια λα ππνζηνύλ (θαηά 

ηκήκαηα) καζεκαηηθνύο ρεηξηζκνύο (εμαζζέληζε ή πιήξεοαπνκάθξπλζε). Οη 

ρεηξηζκνί απηνί νδεγνύλ ζην ηξνπνπνηεκέλν ή "θηιηξαξηζκέλν"θάζκα. Θα 

«θόςνπκε» ινηπόλ ζην εθάζηνηε ζήκα κηα ζεηξά από ζπρλόηεηεο είηε ρακειέο 

είηε πςειέο είηε αθόκα θαη θεληξηθέο θαη ζα παξαηεξήζνπκε ζε πνηα από ηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο πξνθύπηεη ε επηζπκεηή κνξθή. Δλ ζπλερεία, ζα 

εθαξκόζνπκε ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκό Fourier (FT-1) ζην ζήκα γηα λα 

πξνθύςεη ην αληίζηνηρν ηξνπνπνηεκέλν ή "θηιηξαξηζκέλν" ζήκα. 

Έηζη, έλα ζήκα κπνξεί λα ππνζηεί εμνκάιπλζε κε πιήξε απνθνπή ησλ 

ζπρλνηήησλ από κηα ζπρλόηεηα θαη πέξα θαη δηαηήξεζε ησλ ρξήζηκσλ 

(ρακειώλ) ζπρλνηήησλ ζηηο νπνίεο εκπεξηέρεηαη ε επηζπκεηή πιεξνθνξία 
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ηε δηθηά καο πεξίπησζε είλαη θάηη παξαπάλσ από πξνθαλέο όηη είλαη 

απαξαίηεην λα «θόςνπκε» ηηο πςειέο ζπρλόηεηεο ζην ζήκα θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε επεμεξγαζία ηνπ βηνινγηθνύ ζήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε 

βνήζεηα θαησδηαβαηώλ θίιηξσλ 

 

 

ρήκα 4.2 

Η θπκαηνκνξθή ηεο καρδιακής δραζηηριόηηηας  απνηειεί έλα ζρεδόλ 

πεξηνδηθό ζήκα. Γεκηνπξγείηαη από κηα βαζηθή ζπληζηώζα θαη από έλα 

πιήζνο ινηπώλ ζπρλνηήησλ ηηο νπνίεο θαινύκε αξκνληθέο. Απηό βέβαηα δελ 

είλαη θάηη πνπ καο εθπιήζζεη θαη όζνλ αθνξά ηε θπζηθή ηνπ πιεπξά κηαο θαη 

ήδε έρνπκε αλαπηύμεη ηηο πεγέο ζνξύβνπ, αιιά θαη δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλόηνο 

όηη ηα βηνηαηξηθά ζήκαηα ζπρλά ζεσξνύληαη σο άζξνηζκα ζπληζησζώλ, 

επηζπκεηώλ θαη αλεπηζύκεησλ, νη νπνίεο ζπληζηώζεο ζπλήζσο πξέπεη λα 

αλαιπζνύλ θαη λα δηαρσξηζηνύλ. ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη 

πξώηεο 6 αξκνληθέο ηεο θπκαηνκνξθήο ηεο θαξδηαθήο δξαζηεξηόεηαο. 

Παξαηεξνύκε πσο όζν απμάλεη ε ηάμε ηεο αξκνληθήο θζίλεη ην πιάηνο ηεο. 
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                                         ρήκα 4.3 

Η κέζνδνο επεμεξγαζίαο πνπ ζα αλαπηύμνπκε, ζηεξίδεηαη ζηε βαζηθή 

ππόζεζε όηη ην ζήκα πιεξνθνξίαο θαη ν ζόξπβνο δελ έρνπλ θνηλέο 

ζπρλόηεηεο θαη δηαθνξνπνηνύληαη κέζσ ησλ ζπρλνηήησλ ηνπο. Έηζη ε 

απνκάθξπλζε ηνπ ζνξύβνπ γίλεηαη κε απιή γλώζε ησλ ζπρλνηηθώλ δσλώλ, 

δίρσο λα είλαη απαξαίηεηε ε αθξηβήο γλώζε ηνπ ζπρλνηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

ησλ ζεκάησλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ. Σα ζπζηήκαηα πνπ επηηεινύλ ηε 

ιεηηνπξγία απηή νλνκάδνληαη θίιηξα.   

Σα γξακκηθά ςεθηαθά θίιηξα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε 

δηπισκαηηθή απηή παξνπζηάδνπλ πεπεξαζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

απόθξηζε ζε είζνδν κνλαδηαίαο θξνύζεο. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα 

ζπλαληνύκε σο Finite Impulse Response ή FIR θίιηξα. Απνηεινύλ νπζηαζηηθά 

κεξηθή πεξίπησζε ησλ θίιηξσλ άπεηξεο θξνπζηηθήο απόθξηζεο (IIR). Από ηα 

γξακκηθά ςεθηαθά θίιηξα ηα FIR πξνηηκνύληαη ζπλήζσο έλαληη ησλ IIR ιόγσ 

ηεο επζηάζεηαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηεο γξακκηθήο απόθξηζεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζηε θάζε.  

Σα βαζηθά είδε ησλ FIR θίιηξσλ είλαη : α) Βαθσπεραηά (Low Pass) β) 

Υυιπεραηά (High Pass) γ) Ζφνοδιαβαηά (Band Pass) θαη δ) Απόρριυης 

Ζώνης (Band Reject).  

4.3 ΒΑΘΤΠΔΡΑΣΑ ΦΙΛΣΡΑ 

Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη έλα δηάγξακκα απόθξηζεο ζπρλνηεηαο γηα 

έλα θίιηξν ρακειώλ ζπρλνηήησλ (lowpass filter). Αλαθεξόκελνη ζην ζρήκα 

απηό νη αθόινπζνη παξάκεηξνη έρνπλ ελδηαθέξνλ. 
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δp  passband deviation: απόκλιζη πλάηοςρ (κςμαηιζμόρ) ζηη ζώνη 

διέλεςζηρ 

δs  stopband deviation: απόκλιζη πλάηοςρ (κςμαηιζμόρ) ζηη ζώνη 

αποκοπήρ 

fp  passband edge frequency: ζώνη διέλεςζηρ ζςσνοηήηυν  

fs   stopband edge frequency: ζώνη αποκοπήρ ζςσνοηήηυν 

Fs sampling freq uency: ζςσνόηηηα δειγμαηολητίαρ θίληπος 

 

 

                                                ρήκα 4.4 

Οη νξηαθέο ζπρλόηεηεο ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ θίιηξνπ δίλνληαη ζπρλά 

ζε κανονικοποιημένη κνξθή (ή ηζνδύλακε ςεθηαθή ζπρλόηεηα) δειαδή σο 

θιάζκα κε ηε ζπρλόηεηα δείγκαηνο f / Fs. Παξόια απηά, νη πξνδηαγξαθέο 

πνιιέο θνξέο δίλνληαη ρξεζηκνπνηώληαο θαλνληθέο κνλάδεο ζπρλόηεηαο, 

δειαδή Hz ή KHz θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπνληαη ζε ςεθηαθέο πξνδηαγξαθέο 

κε βάζε ηε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο ηνπ θίιηξνπ. 

Όηαν νη απνθιίζεηο ησλ πιάησλ  δp δs από ηηο επηζπκεηέο ηηκέο 

δίλνληαη σο καθαποί απιθμοί ηόηε νξίδνπκε ζε dB 

                 Ap (passband ripple) = 20 log10(1+δp)       
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                 As (stopband attenuation) = -20 log10(δs)       

Η δηαθνξά αλάκεζα ζε fs θαη fp δίλεη ην εύξνο ζπρλνηήησλ ζηε πεξηνρή 

κεηάβαζεο (transition band) ηνπ θίιηξνπ.  

 

4.4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΧΝ FIR ΦΙΛΣΡΧΝ 

                      Η γεληθή δνκή ησλ FIR θίιηξσλ θαίλεηαη ζην ζρήκα:  

ρήκα 4.5 

   Απνηειείηαη από κία γξακκή θαζπζηέξεζεο (delay line) όπνπ νιηζζαίλνπλ 

ηα δείγκαηα ηνπ ζήκαηνο εηζόδνπ x(n), θαη από ηνπο πνιιαπιαζηαζηέο ak. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ πνιιαπιαζηαζκώλ πξνζηίζεληαη γηα λα δώζνπλ ηελ ηειηθή 

έμνδν ηνπ θίιηξνπ y(n). Δίλαη πξνθαλέο όηη ε έμνδνο y(n) είλαη ν γξακκηθόο 

ζπλδπαζκόο ησλ δεηγκάησλ εηζόδνπ x(n).  

Η γεληθή εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη έλα FIR θίιηξν είλαη: 

 





N

m
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0
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Αλ ην ζήκα εηζόδνπ ζην FIR θίιηξν είλαη ε κνλαδηαία θξνύζε δ(n), ηόηε 

ε έμνδόο ηνπ (θξνπζηηθή απόθξηζε ηνπ θίιηξνπ ή Impulse Response) ζα είλαη 

δηαδνρηθά ίζε κε θάζε έλαλ από ηνπο ζπληειεζηέο h(m). Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ε 

δ(n) ζα πνιιαπιαζηάδεηαη θάζε θνξά κόλν κε έλαλ από ηνπο ζπληειεζηέο 

h(m) θαζώο νιηζζαίλεη ζηε γξακκή θαζπζηέξεζεο. Η θξνπζηηθή απόθξηζε ηνπ 

θίιηξνπ ζα κεδεληζηεί όηαλ ε κνλαδηαία θξνύζε εμέιζεη ηεο γξακκήο 

θαζπζηέξεζεο. Δπνκέλσο ζα ιάβνπκε πεπεξαζκέλε ζε ρξνληθή δηάξθεηα 

θξνπζηηθή απόθξηζε h(m) γηα ηα FIR θίιηξα (Finite Impulse Response). Η 

εμίζσζε δηαθνξώλ  απνηειεί ηε ζρέζε εηζόδνπ-εμόδνπ ηνπ FIR θίιηξνπ, ελώ 

ε Η(z) είλαη ε αληίζηνηρε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο. Ο βαζκόο N ηνπ θίιηξνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από ην πιήζνο ησλ όξσλ ηεο θξνπζηηθήο απόθξηζεο (πιήζνο 

ζπληειεζηώλ h(m)). 

Μεηαζρεκαηίδνληαο θαη ηα δύν κέιε ηεο ηειεπηαίαο ζρέζεο ζην πεδίν -z 

ζα ιάβνπκε ηε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο ηνπ FIR θίιηξνπ: 
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 Ο βαζκόο N ηνπ θίιηξνπ ραξαθηεξίδεηαη από ην πιήζνο ησλ όξσλ ηεο 

θξνπζηηθήο απόθξηζεο (πιήζνο ζπληειεζηώλ h(m) ). Νσξίηεξα αλαθέξακε όηη 

ηα FIR θίιηξα είλαη επζηαζή, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζην όηη δελ έρνπκε 

πόινπο ζηε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο θαη νη κεδεληζκνί εθόζνλ είλαη κηγαδηθνί 

ζα πξέπεη λα είλαη ζπδπγείο έηζη ώζηε λα έρνπκε ζπλαξηήζεηο κε 

πξαγκαηηθνύο ζπληειεζηέο. Δπίζεο αλαθέξακε όηη ηα θίιηξα απηά 

παξνπζηάδνπλ γξακκηθή απόθξηζε θάζεο. Γηα λα έρεη έλα FIR θίιηξν ηελ 

ηδηόηεηα ηεο γξακκηθήο απόθξηζεο θάζεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη θάπνηαο 

κνξθήο ζπκκεηξία ζηελ θξνπζηηθή απόθξηζε h(n). Τπάξρνπλ ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθνί ηύπνη FIR θίιηξσλ γξακκηθήο θάζεο, αλάινγα κε ην αλ ην 

πιήζνο N ησλ ζπληειεζηώλ ηεο h(n) είλαη άξηην ή πεξηηηό θαη αλ ε h(n) είλαη 

ζπκκεηξηθή ή αληηζπκκεηξηθή. Η αληηζπκκεηξηθή θξνπζηηθή απόθξηζε ηαηξηάδεη 

ζηα πςηπεξαηά θίιηξα, ζηνπο δηαθνξηζηέο θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο Hilbert, 

δεδνκέλνπ όηη πξνθαινύλ επηπιένλ δηαθνξά θάζεο π/2. ηα FIR θίιηξα ε 

έμνδνο εμαξηάηαη κόλν από ηηο ηηκέο ηεο εηζόδνπ x(n-k) κε k=0,….N-1. Κακία 
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θαζπζηεξεκέλε ηηκή ηεο εμόδνπ δελ ζπκκεηέρεη ζηνλ ππνινγηζκό ηεο. Απηό 

ζεκαίλεη όηη ε δνκή ηνπ θίιηξνπ δελ πεξηέρεη ηκήκα αλαηξνθνδόηεζεο.  

Οη ζπληειεζηέο ελόο FIR θίιηξνπ κπνξεί λα είλαη ζηαζεξήο ππνδηαζηνιήο 

(fixed point) ή θηλεηήο ππνδηαζηνιήο (floating point). ηα πιαίζηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα αζρνιεζνύκε κε ζπληειεζηέο 

ζηαζεξήο ππνδηαζηνιήο θαη κάιηζηα αθέξαηνπο αξηζκνύο.  

 Ο κνλαδηθόο αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ησλ πεξηζζόηεξσλ κεζόδσλ 

πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θίιηξνπ είλαη ν ππνινγηζκόο ησλ 

ζπληειεζηώλ h(m) ηνπ FIR. Οη  κέζνδνη πνπ ππάξρνπλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ h(m) ηνπ FIR, είλαη: 

  κέζνδνο ησλ παξαζύξσλ (window) 

  κέζνδνο ηεο ζπρλόηεηαο δεηγκαηνιεςίαο (frequency sampling)  

 κέζνδνο ησλ βέιηηζησλ θίιηξσλ (optimal) 

Μέθοδορ Window 

ε απηή ηε κέζνδν, γίλεηαη ρξήζε ηνπ γεγνλόηνο όηη ε απόθξηζε 

ζπρλόηεηαο ελόο θίιηξνπ, HD(σ), θαη ε αληίζηνηρε θξνπζηηθή απόθξηζε 

απόθξηζε, hD(n), ζρεηίδνληαη κε ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκό Fourier: 

 

 Ο όξνο D ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ηδαληθέο θαη 

πξαγκαηηθέο  απνθξίζεηο. Η αλάγθε γηα απηή ηε δηάθξηζε ζα γίλεη ζύληνκα 

μεθάζαξε. Δαλ μέξνπκε ηελ HD(σ), κπνύκε λα απνθηήζνπκε ηελ hD(n),  κε 

βάζε ηελ εμίζσζε (7.5).  

Έζησ ε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα ζρεδηάζνπκε έλα θίιηξν ρακειώλ 

ζπρλνηήησλ. Μποπούμε να απσίζοςμε με ηην ιδανική απόκπιζη ρακειώλ 

ζπρλνηήησλ πνπ δείρλεη ην σήμα 7.4a,  όπνπ wc είλαη ε ζπρλόηεηα 

απνθνπήο (cutoff frequency).  
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Δπηηξέπνληαο ζηελ απόθξηζε ζπρλόηεηαο λα πάεη από -wc έσο wc 

απινπνηνύκε ηε ιεηηνπξγία ηεο νινθιήξσζεο. Έηζη ε θξνπζηηθή απόθξηζε 

δίλεηαη από: 

 

 

Η θξνπζηηθή απόθξηζε γηα ην θίιηξν ρακειώλ ζπρλνηήησλ δίλεηαη ζην 

ζρήκα 7.4b.  εκεηώλνπκε όηη ε hD(n) είλαη ζπκκεηξηθή γύξσ από ην γηα n=0 

(δειαδή hD(n) = hD(-n) ), έηζη ώζηε ην θίιηξν ζα έρεη γπαμμική (ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε κεδέλ) θάζη. Σν πην ζεκαληηθό πξόβιεκα κε ηελ ηδαληθή 

θξνπζηηθή απόθξηζε hD(n) είλαη όηη παξόιν πνπ νη ηηκέο ηεο κεηώλνληαη θαζώο 

απνκαθξπλόκαζηε από ην n=0, παξόια απηά ζπλερίδεη, ζεσξεηηθά, γηα n = 

±∞. Έηζη ην θίιηξν πνπ θαηαιήγεη δελ είλαη FIR. 

Μηα πξνθαλήο ιύζε είλαη λα πεξηνξίζνπκε ηελ ηδαληθή θξνπζηηθή 

απόθξηζε ζέηνληαο hD(n)= 0, γηα n κεγαιύηεξν από έλαλ αξηζκό M. Χζηόζν, ν 



 
Μζθοδοι Ψηφιακήσ Επεξεργαςίασ ECG 

 
 

 81 

πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ δεηγκάησλ ηεο θξνπζηηθήο απόθξηζεο εηζάγεη 

αλεπηζύκεηνπο θπκαηηζκνύο ζηε δώλεο δηέιεπζεο θαη απνθνπήο, ην 

νλνκαδόκελν Gibb's phenomenon. Σν ζρήκα 7.5 δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

απόθξηζεο ζπρλόηεηαο πνπ πξνθύπηεη από ηνλ πεξηνξηζκό ησλ ζπληειεζηώλ 

ηνπ θίιηξνπ. 

 

Στήμα 4.6 Απόκριζη ζστνόηηηας βαθσπεραηού θίληροσ με (α) 13 (β) 25 και (γ) 

άπειροσς όροσς ζηην κροσζηική απόκριζη 

  

Όζν πεξηζζόηεξνη ζπληειεζηέο θξαηνύληαη ηόζν πην θνληά είλαη ην 

θάζκα ηνπ θίιηξνπ ζηελ ηδαληθή απόθξηζε 



 
Κεφάλαιο 4 
 

 82 

Απεπζείαο πεξηθνπή ηνπ hD(n) όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ είλαη 

ζρεηηθή κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηεο θξνπζηηθήο απόθξηζεο από έλα 

οπθογώνιο window ηνπ ηύπνπ: 

 

( ) 1 0,1,..., ( 1) / 2

0 αλλού

w n n M  


 

Γειαδή 

( ) ( ) ( )Dh n h n w n   

ηο πεδίο ζςσνόηηηαρ ο παπαπάνυ πολλαπλαζιαζμόρ ζηο σπονικό 

πεδίο ανηιζηοισεί ζηη ζςνέλιξη ηος HD(υ) με ηο W(υ), όπος W(υ) είναι ο 

μεηαζσημαηιζμόρ Fourier  w(n). Δπειδή ηο W(υ) έσει ηο κλαζζικό 

(sinx)/x ζσήμα, η πεπικοπή ηος hD(n) οδηγεί ζε overshoots και ripples 

(κςμαηιζμούρ) ζηη ζςσνόηηηα απόκπιζηρ. 

Μία πξαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηεο ηδαληθήο θξνπζηηθήο 

απόθξηζεο, hD(n), κε κηα θαηάιιειε window ζπλάξηεζε w(n) κε πεξηνξηζκέλε 

δηάξθεηα, ώζηε ε θξνπζηηθή απόθξηζε λα κεηώλεηαη νκαιά πξνο ην κεδέλ. 

Γηάθνξεο ζπλαξηήζεηο window έρνπλ πξνηαζεί. Μία από ηηο πην 

επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελεο ιεηηνπξγίεο window είλαη ε Hamming window, 

νπνία νξίδεηαη σο: 
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ην ρξνληθό πεδίν, ην Hamming window κεηώλεηαη πην απαιά πξνο ην 

κεδέλ από ην νξζνγώλην παξάζπξν. ην πεδίν ζπρλόηεηαο, ην πιάηνο ηνπ 

θύξηνπ ινβνύ είλαη θαξδύηεξν (πεξίπνπ ην δηπιάζην) από εθείλν ηνπ 

νξζνγώληνπ window, αιιά νη πιεπξηθνί ινβνί είλαη κηθξόηεξνη αλαθνξηθά κε 

ηνλ θύξην ινβό, πεξίπνπ 40dB θάησ ζηνπο θύξηνπο ινβνύο, ζε ζύγθξηζε κε 

14dB γηα ην νξζνγώλην window. Η επίπησζε από απηό ην γεγνλόο είλαη όηη, ζε 

ζύγθξηζε κε ην νξζνγώλην window, ην Hamming window  

1. ζα νδεγήζεη ζε έλα θίιηξν κε επξύηεξν εύξνο κεηάβαζεο 

(εμαηηίαο ηνπ θαξδύηεξνπ θύξηνπ ινβνύ) αιιά  

2. κε πςειόηεξε εμαζζέλεζε ζηε δώλε απνθνπήο (εμαηηίαο ησλ 

κηθξόηεξσλ επηπέδσλ ησλ πιεπξηθώλ ινβώλ). 

 

4.5 Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΟVERSAMPLING 

Με ηνλ όξν ππεξδεηγκαηνιεςία (oversampling) ζηελ επεμεξγαζία 

ζεκάησλ, νξίδνπκε ηε δηαδηθαζία εθείλε θαηά ηελ νπνία ε ζπρλόηεηα 

δεηγκαηνιεςίαο ελόο ζήκαηνο είλαη κεγαιύηεξε από ην δηπιάζην ηνπ εύξνπο 

δώλεο (bandwidth) ή δηαθνξεηηθά ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο είλαη 

κεγαιύηεξε από ηε ζπρλόηεηα Nyquist (2*fmax). Γηα έλα ζήκα ην νπνίν έρεη 

ππνζηεί oversampling νξίδεηαη ν παξάγνληαο β θαη ηζρύνπλ νη αθόινπζεο 

ζρέζεηο: 

β=fs/2B, fs=ζπρλόεηα δεηγκαηνιεςίαο, Β=bandwidth 

Η δηαδηθαζία ηεο ππεξδεηγκαηνιεςίαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηξεηο θπξίσο 

ιόγνπο: 

 πλδξάκεη ζηηο anti-aliasing ηερληθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

αλάθηεζε ηνπ αξρηθνύ αλαινγηθνύ ζήκαηνο θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εύξνπ δώλεο (bandwidth) ρσξίο λα ππεξβνύκε 

ην όξην ηνπ Nyquist. 

 Eθαξκόδεηαη πξνθεηκέλνπ λα πεηύρνπκε θζελόηεξνπο αιιά 

ηαπηόρξνλα πςειόηεξεο αθξίβεηαο A/D θαη D/A converters. 

 Μείσζε ηνπ ζνξύβνπ.  
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  ηα πιάηζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο ζεσξνύκε ζθόπηκν λα 

αλαιύζνπκε ηελ ηερληθή «Oversampling & Decimation» κε ηελ νπνία 

επηηπγράλνπκε αύμεζε ηεο δηαθξηηηθόηεηαο ηνπ ADC ελώ παξάιιεια 

πεηπραίλνπκε κείσζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ζνξύβνπ. Αξγόηεξα θαη βαζηδόκελνη 

ζηελ ηερληθή απηή ζα αλαπηύμνπκε θώδηθα πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηζηνπνηήζνπκε ην επίπεδν αθξίβεηαο ηεο ADC conversion. 

 

ADuC7026: ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΔΤΚΡΙΝΔΙΑ ΣΟΤ ADC ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ 

ΤΠΔΡΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ: Ο κηθξνειεγθηήο ADuC7026 παξέρεη έλαλ Analog-to-Digital-

Converter κε δηαθξηηηθόεηα ζηα 12 bits. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ε 

επθξίλεηα ησλ 12 bits είλαη ηθαλνπνεηηθή. Χζηόζν ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ 

είλαη επηζκεηή πςειόηεξε αθξίβεηα .Δηδηθέο ηερληθέο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνεζνύλ γηα λα βειηηώζνπλ ηελ αλάιπζε ηεο κέηξεζεο. 

Κάλνληαο ρξήζε ηεο κεζόδνπ «Oversampling &Decimation» κπνξεί λα 

επηηεπρζεί πςειόηεξε αθξίβεηα ρσξίο ηε ρξήζε εμσηεξηθνύ ADC. 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ:Σν ζεώξεκα Shannon-Nyquist θαζνξίδεη 

ην πόζν γξήγνξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα δείγκαηα ώζηε λα είλαη αθξηβήο ε 

αλαπαξάζηαζε ηνπ αλαινγηθνύ ζήκαηνο. Σν ζεώξεκα απηό είλαη αξθεηά 

απιό θαη εθθξάδεη όηη ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα είλαη 

κεγαιύηεξε ή ίζε ηνπ δηπιάζηνπ ηεο κέγηζηεο ζπρλόηεηαο ηνπ αξρηθνύ 

αλαινγηθνύ ζήκαηνο: 

   fs>=2f  ή  Ts<=T/2 

Γηα λα ηζρύεη ην παξαπάλσ πξέπεη ην αξρηθό ζήκα λα δσλνπεξαησζεί ζην 

κηζό ηεο ζπρλόηεηαο δεηγκαηνιεςίαο πεξλώληαο από έλα ηδαληθό 

βαζππεξαηό θίιηξν. Δπίζεο, ην ζήκα εμόδνπ πξέπεη λα πεξάζεη πάιη από 

έλα ηδαληθό βαζππεξαηό θίιηξν γηα λα αλαπαξάγεη ην αλαινγηθό ζήκα. Απηνί 

νη πεξηνξηζκνί είλαη βαζηθνί γηα ηε δεηγκαηνιεςία γηαηί αιιηώο παξαηεξείηαη 

ζε έλα θαηλόκελν γλσζηό σο aliasing- επικάλςτη. ηελ πεξίπησζε απηή 
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πνπ ην ζήκα δελ είλαη πεξηνξηζκέλν ζπρλνηηθά θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο  ζε 

ζπρλόηεηεο fmax>fs/2 δεκηνπξγείηαη επηθάιπςε. Η πςίζπρλε πιεξνθνξία ζε 

ζπρλόηεηεο κεγαιύηεξεο fmax ζα επηθαιύςεη ζε κηα ζπρλόηεηα κέζα ζην 

θάζκα ελδηαθέξνληνο. 

 Η ειάρηζηε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο νλνκάδεηαη ζπρλόηεηα ηνπ 

Νyquist. Απηή ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο είλαη παξά ηαύηα κηα ειάρηζηε 

ζεσξεηηθή απόιπηε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο. Κάλνληαο δεηγκαηνιεςία κε 

fs>fNyquist ιέκε όηη ππεξδεηγκαηνιεπηνύκε ην ζήκα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

ζεσξνύκε ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ ηε κέγηζηε δπλαηή ζπρλόηεηα 

δεηγκαηνιεςίαο γηα λα δώζνπκε ηελ θαιύηεξε αλαπαξάζηαζε ηνπ ζήκαηνο 

ζην ζσζηό ρξόλν. ε απηή ηελ πεξίπησζε θάπνηνο ζα κπνξνύζε λα πεη όηη 

ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ην ζήκα έρεη ππνζηεί ππεξδεηγκαηνιεςία. 

Η ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο απνηειεί ζηελ νπζία ππνδηαίξεζε ηνπ ξνινγηνύ 

ηεο CPU. Έλαο κηθξόηεξνο παξάγνληαο ππνδηαίξεζεο δίλεη κηα πςειόηεξε 

ζπρλόηεηα ζηνλ ADC. ε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κηα πνιύ πςειή 

ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο ζα κεηώζεη ηελ αθξίβεηα ηεο κεηαηξνπήο αθνύ ν 

αξηζκόο ησλ effective bits πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κεηώλεηαη. Οη ADC έρνπλ 

όξηα εύξνπο δώλεο. ύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ datasheet γηα κα 

πάξνπκε απνηέιεζκα δηαθξηηηθόηεηαο 12 bits ην ξνιόη πξέπεη λα είλαη έσο 

41,78MHz. Όηαλ ην ξνιόη ηνπ ADC είλαη 41,78MHz ε ζπρλόηεηα 

δεηγκαηνιεςίαο είλαη πεξίπνπ ίζε κε 1MSPS θαη θαζνξίδεη όηη ε κέγηζηε 

ζπρλόηεηα ηνπ ζήκαηνο πξνο δεηγκαηνιεςία είλαη 500kHz. 

Oversampling &decimation: Η ζεσξία πνπ βαζίδεηαη ε ηερλθή απηή είλαη 

πνιύπινθε αιιά ε ρξήζε ηεο αξθεηά εύθνιε. Η ηερληθή απηή απαηηεί κεγάιν 

αξηζκό δεηγκάησλ. Απηά ηα extra δείγκαηα ιακβάλνληαη κέζσ ηνπ 

oversampling. Γηα θάζε επηπιένλ bit ,δηαθξηηηθόηεηαο n, ην ζήκα πξέπεη λα 

δεηγκαηνιακβάλεηαη κε fs=4n*fNyquist, όπνπ fNyquist>2*fmax (ζηα όξηα κηαο ηάμεο) 

κε βάζε ηα όζα πξναλαθέξακε. Γηα λα έρνπκε κηα θαιύηεξε αλαπαξάζηαζε 

ηνπ αλαινγηθνύ ζήκαηνο, είλαη απαξαίηεην λα θάλνπκε oversampling, γηαηί 

θαζώο απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ δεηγκάησλ πεηπραίλνπκε κεγαιύηεξε αθξίβεηα 

κεηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξν κε έλαλ ηδηόκνξθν όκσο ηξόπν. 

foversampling = 4n*fNyquist . 
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ΘΟΡΤΒΟ: Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ε παξαπάλσ κέζνδνο δελ πξέπεη λα 

παξαηεξείηαη δηαθύκαλζε ηνπ ζήκαηνο θαηά ε δηάξθεηα ηεο κεηαηξνπήο. 

Παξόιν απηά κηα ηεθκεξίσζε γηα επηηπρή ελίζρπζε ηεο δηαθξηηηθόηεηαο είλαη ε 

δηαθύκαλζε ηνπ ζήκαηνο θαηά  δηάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Απηό ίζσο 

αθνύγεηαη σο αληίθαζε , κα ζε απηή  ηελ πεξίπησζε ε δηαθύκαλζε ζεκαίλεη 

κεξηθά LSB. Η δηαθύκαλζε κπνξεί λα ζεσεζεί σο ην ζηνηρείν ηνπ ζνξύβνπ ζε 

έλα ζήκα. Όηαλ θάλνπκε oversampling ζε έλα ζήκα πξέπεη λα ππάξρεη ν 

ζόξπβνο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο κηθξέο δηαθπκάλζεηο ηνπ ζήκαηνο . Σν ιάζνο 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα μεπεξλά ηα 0,5LSB. Πιάην ζνξύβνπ 1-

2LSB  είλαη θαιύηεξν γηαηί έηζη επηβεβαηώλεηαη όηη δηαθνξεηηθά δείγκαηα δε ζα 

ιάβνπλ ελ ίδηα ηηκή. 

ε θαλνληθέο ζπλζήθεο ππάξρεη ζόξπβνο ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ζεξκηθόο, 

λα πξνέξρεηαη από ηε CPU ,από ηηο δηαθνπηηθέο επαθέο ησλ I/O, από ηηο 

δηαθπκάλζεηο ζηελ ηξνθνδνζία. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη αξθεηόο γηα ελ 

επηηπρία ηεο κεζόδνπ. ε άιιε πεξίπησζε πξνζζέηνπκε ηερλεηό 

ζόξπβν.(δηάγξακκα ) 

 

ρήκα 4.7 
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Έλαο άιιν πιενλέθηεκα είλαη  αύμεζε ηνπ ιόγνπ ζήκαηνο πξνο 

ζόξπβν. Απμάλνληαο ηε δηαθξηηηθόηεηα δηαρένπκε ηνλ ζόξπβν πάλσ από έλαλ 

κέγηζην δπαδηθό αξηζκό θαη έηζη κεηώλεηαη ε επηξξνή ηνπ ζνξύβνπ ζε θάζε 

δπαδηθό ςεθίν. 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΜΔΟΤ ΟΡΟΤ: O ζπκβαηηθόο νξηζκόο ηνπ κέζνπ όξνπ 

m δεηγκάησλ είλαη ε άζξνηζε ηνπο θαη ε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο κε ην 

πιήζνο ηνπ m. Η δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ηνπ κέζνπ όξνπ δεηγκάησλ από κηα 

ADC δηαδηθαζία είλαη ηζνδύλακε κε έλα ρακεινδηαβαηό θίιηξν θαη έρεη ηα εμήο 

πιενλεθηήκαηα:α.)κείσζε ηεο δηαθύκαλζεο ηνπ ζήκαηνο ή ηνπ ζνξύβνπ, β.) 

εμνκάιπλζε αηρκώλ ζην ζήκα εηζόδνπ. Χζηόζν πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη 

ν ζπκβαηηθόο ππνινγηζκόο ηνπ κέζνπ όξνπ δελ απμάλεη ε δηαθξηηηθόηεηα-

αθξίβεηα ηνπ απνηειέζκαηνο. Η κέζνδνο ηνπ decimation είλαη απηή πνπ 

ζπλδπαδόκελε κε ην oversampling απμάλεη ηε δηαθξηηηθόηεηα. 

 

 

 

 

ρήκα 4.8 

Η ςεθηαθή επεμεξγαζία ζήκαηνο πνπ ππεξδεηγκαηνιακβάλεηαη θαη ζηε 

ζπλέρεηα θηιηξάξεηαη κέζσ ελόο ρακεινδηαβαηνύ θίιηξνπ είλαη γλσζηή σο 

interpolation. ύκθσλα κε ηελ ηερληθή απηή ππνινγίδεηαη ην άζξνηζκα 4n 

δεηγκάησλ, όπνπ n ηα επηπιένλ bits επθξίλεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ην άζξνηζκα 

απηό πθίζηαηαη κηα νιίζζεζε n ζέζεσλ πξνο ηα δεμηά. 
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Αλ γηα παξάδεηγκα ζέινπκε λα απμήζνπκε ηελ επθξίλεηα από 12 ζε 14 

bits, ππνινγίδνπκε ην άζξνηζκα 16 12bits δεηγκάησλ. Σν άζξνηζκα απηό 

δεκηνπξγεί έλα 16bits απνηέιεζκα πνπ ηα δύν ηειεπηαία bits δελ αλακέλνπκε 

λα έρνπλ θάπνηα πνιύηηκε πιεξνθνξία γηα ην ιόγν απηό δηαηξνύκε κε 22 =4 .   

Με ην ίδην ζθεπηηθό γηα λα απμήζνπκε ηελ αθξίβεηα θαηά 1bit αζξνίδνπκε 

ηέζζεξα δείγκαηα θαη δηαηξνύκε κε 2. 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε παξαπάλσ κέζνδνο ην ζήκα πξέπεη λα δηαζέηεη 

γθανπζηαλή θαηαλνκή ζνξύβνπ .ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νθείινπκε λα 

πξνζζέζνπκε ηερλεηό ζόξπβν. Μηα γεληθόηεξε πξνδηαγξαθή ηνπ ζήκαηνο 

ζνξύβνπ είλαη όηη ε πεξίνδνο ηνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πεξίνδν m 

δεηγκάησλ, όηαλ αζξνίδνπκε m δείγκαηα. 

 

ρήκα 4.9 

 

 



 
Μζθοδοι Ψηφιακήσ Επεξεργαςίασ ECG 

 
 

 89 

Αλαθνξηθά κε ηα θαξδηθά ζήκαηα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζε καο κέζσ 

ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο. Γλσξίδνπκε όηη ε ζπρλόηεηα ελόο ηέηνηνπ 

ζήκαηνο δελ ππεξβαίλεη ηα 10 Ηz. Χζηόζν ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη κε ζε 

πνιπ κεγαιύηεξν επίπεδν μεπεξλώληαο ην όξην ηνπ 4*f. Δπνκέλσο γηα λα 

απμήζνπκε ηελ αθξίβεηα ηνπ ADC θαηά 1 bit,αξθεί λα ζεσξήζνπκε ηεηξάδεο 

δεηγκάησλ θαη λα ππνινγίδνπκε ην άζξνηζκα ηνπο. Χζηόζν γηα λα επηηύρνπκε 

όλησο 13bit απνηέιεζκα ρξεηάδεηαη ην ηειηθό απνηέιεζκα λα ππνζηεί κηα δεμηά 

νιίζζεζε θαηά κία ζέζε-πνπ ηζνδπλακεί δηαίξεζε κε ην 2. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ECG ΗΜΑΣΟ 
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα ζεηξά κεζόδσλ πνπ έρνπκε αλαπηύμεη γηα 

ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαξδηαθνύ ζήκαηνο πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζε καο κέζσ 

ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ. Σν ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα όπσο έρνπκε 

αλαθέξεη θαηαγξάθεηαη κέζσ ειεθηξνδίσλ ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ζηα άθξα 

ή ζε εκπξόζζηα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο αλάινγα κε ην είδνο ηεο απαγσγήο πνπ 

επηζπκνύκε λα θαηαγξάςνπκε. Οη δηαθνξέο δπλακηθνύ πνπ πεξηγξάθνπλ ζηελ 

νπζία ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο θαξδηάο βξίζθνληαη ζε ειεθηξηθή-αλαινγηθή 

κνξθή. Με ηελ παξνρή ησλ ζεκάησλ απηώλ ζηα θαλάιηα ηνπ ADC Converter 

επηηπγράλνπκε ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε ςεθηαθά δεδνκέλα. Από ην ζεκείν απηό 

μεθηλά ε ςεθηαθή επεμεξγαζία ηνπ θαξδηαθνύ ζήκαηνο κέζσ ηεο νπνίαο είλαη 

δπλαηό λα εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε θπζηνινγία ηεο θαξδηαθήο 

ιεηηνπξγίαο, ηελ ελέξγεηα ηνπ θαξδηαθνύ ζήκαηνο, ηελ παξαγσγή ηνπ 

«θαζαξνύ» ζήκαηνο κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζνξύβνπ(κπηθνύ θαη 

παξαζηηηθνύ) κέζσ θίιηξσλ γλσξίδνληαο όηη ην ρξήζηκν ζπρλνηηθό 

πεξηερόκελν ησλ θαξδηαθώλ ηάζεσλ δελ μεπεξλά ηα 50Hz.  

5.1 ΔΦΑΡΜΟΓΗ I 

Η εθαξκνγή απηή αλαπηύρζεθε κε ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ηεο βαζηθήο 

κεζόδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ βηνταηξηθνύ ζήκαηνο( biomedical processing), πνπ είλαη ε 

ελέξγεηα ηνπ ζήκαηνο κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ ζήκαηνο ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ. 

Παξάιιεια κέζσ ηεο παξνύζαο εθαξκνγήο επηδηώθεηαη ε εμνηθείσζε κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ Keil θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ, θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα πνπ 

έρνπκε κε κεδεληθό hardware λα πξνζνκνηώζνπκε ηνλ κηθξνειεγθηή θαη ηνπο 

registers ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη λα εθηειέζνπκε βήκα πξνο βήκα ηνλ θώδηθα 

καο. Σαπηόρξνλα εκπιέμακε ζην ζθεπηηθό καο βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ 

αλαπηπμηαθνύ board , όπσο ν ADC κεηαηξνπέαο θαη  ε ζύξα γεληθήο εηζόδνπ-

εμόδνπ (GPIO 4) ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζπλδεδεκέλν θαη ην led  εμόδνπ. 

O θώδηθαο πνπ αλαπηύμακε πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο αξρηθνπνίεζεο 

ηνπ κηθξνειεγθηή θαζώο θαη θαζνξηζκόο ηεο ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Πεξηιακβάλεη αθόκα αξρηθνπνίεζε όισλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ όπσο 

ηνπ ADC , ησλ ζπξώλ εηζόδνπ-εμόδνπ, ηνπ timer0 θαη θαζνξηζκό 

επηηξεπόκελσλ interrupts.  Η πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο αθνξνύζε ηε ρξήζε 
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ηνπ κεηξεηή Timer 0 , ησλ αηηήζεσλ δηαθνπήο (ΙRQ-Interrupt Request) θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπο θαη ηεο ζύξαο 4 εηζόδνπ-εμόδνπ γεληθνύ ζθνπνύ. Ο timer 0 

ξπζκίζηεθε κέζσ ηνπ θαηαρσξεηή configuration TOCON λα ιεηηνπξγεί 

πεξηνδηθά ζε mode count down . Φνξηώλνληαο θαηάιιειε ηηκή ζηνλ register 

TOLD πεηπραίλνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ timer0 ζε ζπρλόηεηα 1250Ηz κηα 

ζπρλόηεηα αξθεηά κεγάιε αλ ζθεθηεί θαλείο όηη ε ζπρλόηεηα ηνπ θαξδηαθνύ 

ζήκαηνο είλαη 0,5-1,5Ηz. Mε ηνλ ηξόπν απηό ν ADC ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε 

ιεηηνπξγία «single-ended mode» ιακβάλεη θαηλνύξην δείγκα θάζε θνξά πνπ 

κεδελίδεηαη ν timer. Σόηε δεκηνπξγείηαη έλα αίηεκα δηαθνπήο ην νπνίν 

ρεηξίδεηαη ε ζπλάξηεζε IRQ_Handler θαη ζθνπό έρεη λα ελεκεξώζεη ην 

πξόγξακκα όηη έλα λέν δεδνκέλν βξίζθεηαη ζηνλ θαηαρσξεηή ADCDAT. 

Μόιηο νινθιεξσζεί ην αίηεκα γηα δηαθνπή εθηειείηαη ε ζπλάξηεζε 

bufferprocedure() ε νπνία ρξεζηκνπνηεί έλαλ buffer[256] ζέζεσλ όπνπ 

θξαηνύληαη ηα δείγκαηα. Ο buffer γεκίδεη από ηε κεδεληθή ζέζε θαη όηαλ 

θαιπθζεί αξρίδεη ε αληηθαηάζηαζε ησλ πην παιηώλ δεδνκέλσλ  από ηα λέα 

δείγκαηα, αξρίδνληαο κε άιια ιόγηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δεηγκάησλ από 

ηελ αξρή ηνπ buffer.  Μεηά ηελ εηζαγσγή ελόο λένπ δείγκαηνο γίλεηαη ν 

ππνινγηζκόο ηεο ελέξγεηαο ησλ δεηγκάησλ πνπ βξίζθνληαη  θαηαρσξεκέλα 

ζηνλ buffer θαη αλ ε ελέξγεηα ππεξβεί έλα θαηώθιη αιιάδνπκε ηα δεδνκέλα ηεο 

ζύξαο εμόδνπ. Έηζη βάδνληαο ζαλ είζνδν ζην θαλάιη 0 ηνπ ADC κηα εκηηνληθή 

θπκαηνκνξθή πνιύ κηθξήο ζπρλόηεηαο θαηαθέξλνπκε λα δηαζπάκε ην 

εκίηνλν ζε αξθεηά κηθξά θνκκάηηα θαη ππνινγίδνληαο ηελ ελέξγεηα 

παξαηεξνύκε κηα εκθαλή ελαιιαγή ζηελ ηηκή ηεο ε νπνία ζπλνδεύεηαη θαη 

από αληίζηνηρε ελαιιαγή ηεο ζύξαο εμόδνπ. Αλ παξαηαύηα είρακε κηα 

ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο δύν ηάμεηο ρακειόηεξα κε ηελ ίδηα είζνδν ζα 

παξαηεξνύζακε  κηθξή  αιιαγή ηεο ελέξγεηαο γηαηί ζα ράλακε ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο. Απηή είλαη θαη κηα θαιή αηηηνινγία  ηεο ρξήζεο  oversampling.  

αξαθάησ παξαηίζεηαη ν θώδηθαο γηα ηελ παξαπάλσ εθαξκνγή: 
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 #include <ADuC7026.h> 

 #include <stdlib.h> 

void Undef_Handler( void ) {} 

void SWI_Handler(void) {} 

void PAbt_Handler( void ) {} 

void DAbt_Handler( void ) {} 

void FIQ_Handler( void ) {} 

void IRQ_Handler(void) __irq;  

void InitDev(void); 

void InitCpu(void); 

void InitADC(void); 

void InitArray( void); 

void InitPorts(void); 

void InitMaskInterrupts(void); 

void InitTimers(void); 

void bufferprocedure(void); 

int buffer[256]; 

int temp_adc; 

int Done; 

 int main (void){ 

       long int fores; 

        Done=0; 

    InitDev(); 

     fores=0; 

          while(1){ //ατέρμων βρόχοσ για τη λειτουργία του μικροελεγκτή 

                                   if (Done==1){//υπάρχει νέα τιμή έτοιμη να καταχωρηθεί  

//ςτον buffer 
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    Done = 0 ; 

                fores ++; 

                                         bufferprocedure();//κλήςη ςυνάρτηςησ για επεξεργαςία του 

//δείγματοσ 

                           } 

                                            } 

  return 0; 

      } 

 

   void InitDev(void){//αρχικοποιήςεισ CPU και περιφερειακών 

       

                            InitCpu() 

  InitADC(); 

  InitPorts(); 

  InitMaskInterrupts(); 

  InitTimers(); 

  InitArray(); 

  return; 

          } 

 

  void InitCpu(void){//αρχικοποίςη CPU 

                           POWKEY1=0x01; 

  POWCON=0x00; 

  POWKEY2=0xF4; 

  return; 

              } 

 



Προγραμματιςμόσ ADuC 7026 για τη λήψη και επεξεργαςία ECG ςήματοσ    

 

 

95 

  void InitADC(void){ 

                            int time=20000; 

  ADCCON=0x20; 

  while(time>=0) 

  { 

  time--;     

  } 

  ADCCP=0x00; 

  REFCON=0x01; 

  ADCCON=0x4E2; 

  return; 

             }  

 

   void InitPorts(void){ 

       GP4CON=0x00;//τα pins τησ θύρασ 4 προγραμματίζονται ωσ GPIO 

      GP4DAT=0xFF000000;//η θύρα 4 καταςκευάζεται ωσ έξοδοσ. 

    return; 

                    } 

     

   void InitMaskInterrupts(void){ 

    

     IRQEN=0x80;//επηρρεάζουμε τη μάςκα διακοπών επιτρέποντασ το adc interrupting 

    return; 

                             }  

      

void InitTimers(void){ 
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     T0LD=0x8000; //32768ticks/40.96MHz=800μs=>fs=1.25KHz 

    T0CON=0xC0;     //periodic mode,core clock  

  return; 

                   } 

        

   void InitArray(void){ 

      int i; 

   for (i=0;i<=255;i++){ 

     buffer[i]=0; 

                    }  

         return;               

               

        } 

   void IRQ_Handler( void ) __irq{//service routine interrupt 

   static long int plh=0; 

                            if (ADCSTA!=0){ 

    temp_adc=(ADCDAT>>16); 

    Done=1; 

    plh++; 

                                    } 

   return;      

            }   

 

  

   void bufferprocedure(void){//ςυνάρτηςη επεξεργαςίασ δειγμάτων 

        static unsigned int pos=0; 

        static unsigned int signal_power=0; 
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ηε ζπλέρεηα ειέγρνπκε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο κέζσ ηνπ 

debugger πνπ παξέρεη ην κVision3. Μία από ηηο πξώηεο δξαζηεξηόηεηεο θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ είλαη λα επηβεβαηώζνπκε ηα αηηήκαηα 

δηαθνπώλ θαη ηε ινγηθή αιιεινπρία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο 

κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ breakpoints θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ execution profile 

πνπ καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα έρνπκε επνπηεία ησλ θιήζεσλ ησλ 

ζπλαξηήζεσλ. Σαπηόρξνλα επηιέγνληαο ιεηηνπξγία simulation θαηαθέξλνπκε 

λα εμνκνηώζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο καο ρσξίο λα έρνπκε 

ζπλδέζεη ηελ αλαπηπμηαθή καο πιαηθόξκα. Παξάιιεια καο παξέρεηαη ε 

δπλαηόηεηα λα θαηαζθεπάζνπκε  ζπλαξηήζεηο πνπ πξνζνκνηώλνπλ ζήκαηα  

 

                signal_power=signal_power-buffer[pos]*buffer[pos]+temp_adc*temp_adc; 

  buffer[pos]=temp_adc; 

  pos++; 

  if (pos==256){//κυκλικόσ buffer 256 θέςεων 

     pos=0; 

               } 

  if (signal_power>=0x7BC00000) 

        { 

           GP4DAT=0xFFFF0000;//καταςκευάζουμε τη θύρα 4 ωσ έξοδο με μοναδιαία τιμή 

        } 

        else 

         { 

           GP4DAT=0xFF000000;;//καταςκευάζουμε τη θύρα 4 ωσ έξοδο με μηδενική τιμή 

         }   

          return; 

                      } 
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ηα νπνία κπνξνύλ λα ηεζνύλ σο είζνδνη ζηα θαλάιηα ηνπ ADC. Απηό 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ function editor ζηνλ νπνίν εηζάγεηαη ε ζπλάξηεζε 

πνπ αλαπαξηζηάλεη ην ζήκα εηζόδνπ . Καηά ηε δηάξθεηα πνπ ηξέρνπκε ηνλ 

θώδηθα ηεο εθαξκνγήο, ηξέρεη παξάιιεια ν θώδηθαο πνπ εμνκνηώλεη ην  ζήκα 

εηζόδνπ. Σν αξρείν πνπ πεξηέρεη ηε signal function είλαη ηύπνπ *ini. θαη είλαη 

ππνρξεσηηθό λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο όςεηο-ξπζκίζεηο ηνπ debugging. 

 

 

ρήκα 5.1 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζόηεηαο ζήκα κεδεληθήο ζηάζκεο 

θαη εκηηνληθό ζήκα ζπρλόηεηαο 10 Ηz. Σν ζήκα ζηαζεξήο ζηάζκεο 

ππνδειώλεηαη απεπζείαο κέζσ ηνπ command window, ελώ γηα ην εκηηνληθό 

ζήκα έρνπκε θαηαζθεπάζεη θαηάιιειε ξνπηίλα ηελ νπνία θαη παξαζέηνπκε: 

 

signal void ADC0_Sine(void)  { 

  float volts;        // peak-to-peak voltage 
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  float frequency;    // output frequency in Hz 

  float offset;       // voltage offset 

  float val; 

   

  volts     = 1.4; 

  offset    = 1.6; 

  frequency = 10; 

  while(1) { 

    val = __sin(frequency * (((float) STATES) / CLOCK) * 2 * 3.1415926); 

    ADC0 = (val * volts)+offset; 

    swatch (0.00001); // in 10 μSec steps 

}                 

. 

Μέζσ ηνπ Logical Analyzer window  θαηαθέξλνπκε λα έρνπκε πιήξε 

επνπηεία ησλ ζεκάησλ εηζόδνπ ή ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ registers ζπλαξηήζεη 

ηνπ ρξόλνπ. 

Έηζη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζήκαηνο κεδεληθήο ζηάζκεο ηα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη παξαθάησ, όπνπ ε ζηάζκε ηεο ζύξαο εμόδνπ δελ 

αιιάδεη δηόηη δελ αιιάδεη νύηε ε ελέξγεηα. 

 

ρήκα 5.2 
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Θέηνληαο ζαλ ζήκα εηζόδνπ ην εκηηνληθό ζήκα ζπρλόηεηαο 10 Hz 

παίξλνπκε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. Λόγσ ηεο ηεξάζηηαο δηαθνξάο κεηαμύ 

ηεο ζπρλόηεηαο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ ζήκαηνο εηζόδνπ 

είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα θάλνπκε zoom ησλ ζεκάησλ γηα λα «aλνίμνπκε» 

θαηάθάπνην ηξόπν ην εκηηνληθό ζήκα θαη λα παξαηεξήζνπκε επδηάθξηηα ηηο 

αιιαγέο ηεο ζηάζκεο ηεο ελέξγεηαο νη νπνίεο ζπλνδεύνληαη από αληίζηνηρεο 

αιιαγέο ηεο ζηάζκεο ηεο ζύξαο 4 εμόδνπ. 

 

 

 

ρήκα 5.3 
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ρήκα 5.4 

 

5.2 ΔΦΑΡΜΟΓΗ 2 

 ε απηή ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο ζα επηρεηξήζνπκε λα 

αλαπηύμνπκε κηα λέα έθδνζε κε ηε δηαθνξά όηη ηα ειεθηξηθά ζήκαηα πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία ζα νδεγνύληαη ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά 

θαλάιηα ηνπ ADC κεηαηξνπέα. Κάηη ηέηνην ζεσξείηαη ζεκαληηθό αλ ζθεθηεί 

θαλείο όηη ηα ειεθηξόδηα πνπ ηνπνζεηνύληαη ζην αλζξώπηλν ζώκα είλαη αξθεηά 

γηα λα θαηαγξάςνπλ  ηόζν ηηο δηαθνξέο δπλακηθνύ κεηαμύ ησλ άθξσλ 

(δηπνιηθέο, κνλνπνιηθέο απαγσγέο) όζν θαη κεηαμύ ηνπ ζώξαθα θαη ησλ 

άθξσλ (πξνθάξδηεο-ζσξαθηθέο απαγσγέο). Άξα γηα λα έρνπκε κηα ζπλνιηθή 

εηθόλα ησλ δηαθνξώλ ηάζεσλ είλαη αλαγθαία ε ρξήζε πεξηζζόηεξσλ 

θαλαιηώλ. Θα πεξηνξηζηνύκε ζηε ρξήζε ηεζζάξσλ θαλαιηώλ ,σζηόζν εύθνια 

γίλεηαη ε επέθηαζε ηνπο.  Η ινγηθή ηεο εθαξκνγήο είλαη ε ίδηα κε ηε δηαθνξά 

όηη ζε θάζε αίηεκα δηαθνπήο (IRQ) είλαη απαξαίηεηε ε θπθιηθή ελαιιαγή ηνπ 
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θαλαιηνύ ώζηε ην επόκελν δείγκα λα ιεθζεί από ην επόκελν θαλάιη. αθώο 

γηα ην θάζε θαλάιη ζα ζπλερίζνπκε λα δηαηεξνύκε έλαλ θπθιηθό buffer γηα ηελ 

απνζήθεπζε ησλ δεηγκάησλ θαη λα ππνινγίδνπκε ηελ ελέξγεηα ησλ δεηγκάησλ. 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη αλ ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο είλαη 1250Ηz, ε 

ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία ιακβάλνπκε έλα λέν δείγκα γηα ην ίδην θαλάιη είλαη 

312,5Ηz.  

Οη δηαδηθαζίεο αξρηθνπνίεζεο ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή ,ησλ πεξηθεξεηαθώλ, ηεο 

κάζθαο δηαθνπώλ θαη ηνπ timer0 είλαη ίδηεο. Κάζε θνξά πνπ κεδελίδεηαη ν 

timer0 ιακβάλνπκε έλα λέν δείγκα, θάλνπκε θπθιηθή ελαιιαγή θαλαιηώλ θαη 

επεμεξγαδόκαζηε κέζσ ηεο bufferprocedure() ην λέν δείγκα. ην δηάζηεκα 

κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ δεηγκάησλ (πνπ ζαθώο ζα πξνέξρνληαη  από 

δηαθνξεηηθά θαλάιηα) εθηειείηαη ε ζπλάξηεζε επεμεξγαζίαο ηνπ δείγκαηνο 

,ππνινγηζκνύ ηεο ελέξγεηαο ηνπ θαξδηαθνύ ζήκαηνο θαη απνζήθεπζεο ηνπ 

λένπ δείγκαηνο ζηνλ θπθιηθό buffer. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν θώδηθαο πνπ 

αλαπηύμακε γηα ηελ παξνύζα εθαξκνγή. 

 

//timer 0, frequency sampling 5.12kHz, 1280Hz per channel 

 //τοποθϋτηςη ενόσ νϋου δεύγματοσ με ςυχνότητα 1280Hz. 

  

 #include <ADuC7026.h> 

 #include <stdlib.h> 

void Undef_Handler( void ) {} 

void SWI_Handler(void) {} 

void PAbt_Handler( void ) {} 

void DAbt_Handler( void ) {} 

void FIQ_Handler( void ) {} 

void IRQ_Handler( void )__irq ; 

void InitDev(void); 
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void InitCpu(void); 

void InitADC(void); 

void InitArray( void); 

void InitPorts(void); 

void InitMaskInterrupts(void); 

void InitTimers(void); 

void bufferprocedure(void); 

int buffer_0[256];//4 κυκλικοι buffers γιατύ κϊνουμε δειγματοληψύα από 4 κανϊλια 

int buffer_1[256]; 

int buffer_2[256]; 

int buffer_3[256]; 

int temp_adc;// τρϋχουςα τιμό δειγματοληψύασ 

int Done; 

int ptr; 

int main (void){ 

       Done=0;//λογικό μεταβλητό που δηλώνει ότι ϋχει υπϊρξει interrupt για να γύνει 1 

       InitDev(); 

         while(1){ 

         if (Done==1){ 

      Done=0; 

      bufferprocedure(); 

            } 

      } 

  return 0; 

      } 
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   void InitDev(void){ 

                              InitCpu(); 

  InitADC(); 

  InitPorts(); 

  InitMaskInterrupts(); 

  InitTimers(); 

  InitArray(); 

  return; 

          } 

 

  void InitCpu(void){//ςυνϊρτηςη ενεργοπούηςησ cpu 

        POWKEY1=0x01; 

  POWCON=0x00; 

  POWKEY2=0xF4; 

  return; 

              } 

 

  void InitADC(void){//ςυνϊρτηςη αρχικοπούηςησ adc 

                             int time=20000;//προετοιμαςύα του ADC 

  ADCCON=0x20; 

  while(time>=0) 

  { 

  time--;     

  } 

  ADCCP=0x00; 
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  ADCCON=0x4E2;//Timer 0 as conversion input,1MSPS/2 

  REFCON=0x01; 

  return; 

             }  

 

   void InitPorts(void){ 

       GP4CON=0x00; 

    GP4DAT=0xFF000000; 

    return; 

                    } 

         

       

   void InitMaskInterrupts(void){ 

    

       IRQEN=0x80; 

    return; 

                             } 

         

 void InitTimers(void){ 

    T0LD=0x8000;//32768/40.96Mhz=0.8ms,1250Hz Shannon 625Hz. 

     T0CON=0xC0;//core clock 

  return; 

                   } 

        

   void InitArray(void){ 

      int i; 
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   for (i=0;i<=255;i++){ 

        buffer_0[i]=0; 

     buffer_1[i]=0; 

     buffer_2[i]=0; 

     buffer_3[i]=0; 

                    }  

         return;               

               

        } 

  

  void IRQ_Handler( void )__irq{ 

        if (ADCSTA!=0){ 

    temp_adc=(ADCDAT>>16); 

    Done=1; 

  ptr = ADCCP ;//ο δεύκτησ ptr παρϋχει την προϋλευςη του καναλιού δειγματοηψύασ 

    if (ADCCP==0x03){ 

     ADCCP=0x00; 

                } 

    else{ 

     ADCCP+=0x01; 

            } 

     }    

                             return; 

            }  

 

 

        void bufferprocedure(void){ 
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//ςτατικϋσ μεταβλητϋσ που υποδηλωνουν την τρϋχουςα θϋςη ςε κϊθε  κυκλικό buffer 

 

static unsigned int pos_0=0; 

static unsigned int pos_1=0; 

static unsigned int pos_2=0; 

static unsigned int pos_3=0; 

static unsigned int signal0_power=0; 

static unsigned int signal1_power=0; 

static unsigned int signal2_power=0; 

static unsigned int signal3_power=0; 

   

  if (ptr==0) 

   { 

      signal0_power=signal0_power-

buffer_0[pos_0]*buffer_0[pos_0]+temp_adc*temp_adc; 

      buffer_0[pos_0]=temp_adc; 

         pos_0++; 

      if (pos_0==256){ 

        pos_0=0; 

                   } 

                   

         } 

        else if (ptr==1) 

         { 

            signal1_power=signal1_power-buffer_1[pos_1]*buffer_1[pos_1]+temp_adc*temp_adc; 

      buffer_1[pos_1]=temp_adc; 

         pos_1++; 
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      if (pos_1==256){ 

        pos_1=0; 

                   } 

                    

         } 

         else if (ptr==2) 

         { 

            signal2_power=signal2_power-buffer_2[pos_2]*buffer_2[pos_2]+temp_adc*temp_adc; 

      buffer_2[pos_2]=temp_adc; 

         pos_2++; 

      if (pos_2==256){ 

        pos_2=0; 

                   } 

                    

         } 

         else if(ptr==3) 

         { 

            signal3_power=signal3_power-buffer_3[pos_3]*buffer_3[pos_3]+temp_adc*temp_adc; 

      buffer_3[pos_3]=temp_adc; 

         pos_3++; 

      if (pos_3==256){ 

        pos_3=0; 

                   } 

                   

         } 

       return; 
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       } 

 

Διέγρνπκε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο ρξήζεσο 

breakpoints θαη παξαηεξνύκε ηε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξνπζηάδεη κηα 

ινγηθή αιιεινπρία. Σαπηόρξνλα εμεηάδνπκε ηα αηηήκαηα ησλ δηαθνπώλ ην 

πιήζνο ησλ νπνίσλ ηζνύηαη κε ην πιήζνο ησλ θιήζεσλ ηεο bufferprocedure(). 

ηε ζπλέρεηα θάλνληαο ρξήζε ηνπ debugger θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ 

παξαηεξνύκε ηε ρξνληθή εμέιημε ησλ ζεκάησλ εηζόδνπ, ησλ θαηαζηάζεσλ 

ησλ registers θαη ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο ελέξγεηαο θαζελόο buffer. αλ ζήκαηα 

εηζόδνπ ζεσξνύκε 4 εκηηνληθέο θπκαηνκνξθέο ζπρλόηεηαο 18,10,5,1 Hz 

αληίζηνηρα θαη παξνπζηάδνπκε ηε ρξνληθή κεηαβνιή ησλ ελεξγεηώλ ησλ 4 

buffers όπσο απνηππώλνληαη ζηα γξαθήκαηα ηνπ logical analyzer. Γεδνκέλεο 

ηεο κεγάιεο ζπρλόηεηαο δεηγκαηνιεςίαο ην ηειεπηαίν ζήκα ζα ρξεηαζηεί 

επηπιένλ zoom γηα λα έρνπκε εηθόλα ηεο εκηηνληθήο ηνπ πνξείαο. Παξαθάησ 

παξαζέηνπκε θαη ην αξρείν ην νπνίν πεξηέρεη θαη ηηο ζπλαξηήζεηο θαηαζθεπήο 

ησλ ζεκάησλ εηζόδνπ debugmultisin.ini ην νπνίν ελζσκαηώλεηαη θαη νη 

ζπλαξηήζεηο ηνπ νπνίνπ εθηεινύληαη παξάιιεια κε ηνλ θώδηθα ηεο 

εθαξκνγήο καο. 

 

 

                                      ρήκα 5.5 
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signal void ADC0_Sine(void)  

 { 

  float volts;        // peak-to-peak voltage 

  float frequency;    // output frequency in Hz 

  float offset;       // voltage offset 

  float val; 

  val=0; 

  volts     = 1.4; 

  offset    = 1.6; 

  frequency = 18; 

  while(1) { 

    val = __sin(frequency * (((float) STATES) / CLOCK) * 2 * 3.1415926); 

    ADC0 = (val * volts) + offset; 

    swatch (0.00001);                // in 10 uSec steps 

                   

} 

} 

 

 

signal void ADC1_Sine(void)  

 { 

  float volts;        // peak-to-peak voltage 

  float frequency;    // output frequency in Hz 

  float offset;       // voltage offset 

  float val; 

  val=0; 
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  volts     = 1.4; 

  offset    = 1.6; 

  frequency = 10; 

  while(1) { 

    val = __sin(frequency * (((float) STATES) / CLOCK) * 2 * 3.1415926); 

    ADC1 = (val * volts) + offset; 

    swatch (0.00001);               // in 10 uSec steps 

                   

} 

} 

 

 

signal void ADC2_Sine(void)  

 { 

  float volts;        // peak-to-peak voltage 

  float frequency;    // output frequency in Hz 

  float offset;       // voltage offset 

  float val; 

  val=0; 

  volts     = 1.4; 

  offset    = 1.6; 

  frequency = 5; 

  while(1) { 

    val = __sin(frequency * (((float) STATES) / CLOCK) * 2 * 3.1415926); 

    ADC2 = (val * volts) + offset; 

    swatch (0.00001);                // in 10 uSec steps 
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} 

} 

signal void ADC3_Sine(void)  

 { 

  float volts;        // peak-to-peak voltage 

  float frequency;    // output frequency in Hz 

  float offset;       // voltage offset 

  float val; 

  val=0; 

  volts     = 1.4; 

  offset    = 1.6; 

  frequency = 1; 

  while(1) { 

    val = __sin(frequency * (((float) STATES) / CLOCK) * 2 * 3.1415926); 

    ADC3 = (val * volts) + offset; 

    swatch (0.00001);}                // in 10 uSec steps 

                   

} 

} 
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ρήκα 5.6 
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ρήκα 5.7 

 

5.3 ΔΦΑΡΜΟΓΗ 3 

ε απηή ηελ έθδνζε ηεο εθαξκνγήο πινπνηνύκε ηε κέζνδν “ 

oversampling & decimation” γηα λα αμηνπνηήζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ε 

κέζνδνο απηή απνθέξεη θαη θπξίσο γηα λα βειηηώζνπκε ηελ επθξίλεηα θαη ηελ 

αθξίβεηα ηνπ απνηειέζκαηνο κεηά ηελ adc κεηαηξνπή. ηελ πεξίπησζε απηή 

ξπζκίδνπκε θαηάιιεια ηνλ timer0 ώζηε λα ιεηηνπξγεί ζηε ζπρλόηεηα ησλ 

5.12KHz. Απηό ζεκαίλεη, δεδνκέλνπ όηη ρξεζηκνπνηνύληαη 4 θαλάιηα, όηη ζην 

ίδην θαλάιη ιακβάλνπκε λέν δείγκα κε ζπρλόηεηα 1250 Hz. Δθόζνλ 

ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε ππεξδεηγκαηνιεςίαο, αλ ζεσξήζνπκε όηη επηζπκνύκε 

λα απμήζνπκε ηελ επθξίλεηα ηνπ απνηειέζκαηνο θαηά 1 bit ζεσξνύκε ηεηξάδεο 

δεηγκάησλ θαη ππνινγίδνπκε ην άζξνηζκα ηνπο ελώ ζηε ζπλέρεηα απηό 

δηαηξείηαη κε ηνλ παξάγνληα 2n =2. Η ινγηθή ηεο εμππεξέηεζεο ησλ αηηεκάησλ 

δηαθνπήο θαζώο θαη ε θπθιηθή ελαιιαγή ησλ θαλαιηώλ κεηά ηε ιήςε ελόο 

λένπ δείγκαηνο παξακέλεη ίδηα. Η δηαθνξά βξίζθεηαη ζηε ζπλάξηεζε πνπ 

θαιείηαη κεηαμύ δπν δηαδνρηθώλ δεηγκάησλ, bufferprocedure() . ηελ 

επεμεξγαζία πνπ γίλεηαη ζε θάζε θαλάιη (αο ππνζέζνπκε ADC0) δηαηεξείηαη 

κηα ζηαηηθή κεηαβιεηή cnt0 πνπ κεηξά ην πιήζνο ησλ δεηγκάησλ εληόο θάζε 
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ηεηξάδαο θαη κηα ζηαηηθή κεηαβιεηή  current_adc_0 πνπ θπιάζζεη ην 

άζξνηζκα ησλ 4 δεηγκάησλ ζηα πιαίζηα θάζε ηεηξάδαο. Όηαλ νινθιεξώλεηαη 

ε θάζε ηεηξάδα ην απνηέιεζκα current_adc_0=0/2 ηνπνζεηείηαη ζηνλ θπθιηθό 

buffer, ελώ κεδελίδνληαη εθ λένπ νη ζηαηηθέο κεηαβιεηέο cnt0 θαη 

current_adc_0 γηα ηελ επόκελε ηεηξάδα. Με ηε ινγηθή απηή ε ζπρλόηεηα 

ηνπνζέηεζεο ελόο λένπ δείγκαηνο ζηνλ θπθιηθό buffer πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα θάζε θαλάιη είλαη 320Hz, εθόζνλ ζπγθεληξώλνπκε ηεηξάδεο δεηγκάησλ. 

Έηζη επηηπγράλνπκε αθξίβεηα απνηειεζκάησλ. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν 

θώδηθαο πνπ αλαπηύμακε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εθαξκνγήο. 

 

//timer 0,sampling 5.12kHz, 1280 Hz per channel 

//θεωρούμε τετρϊδεσ δειγμϊτων, ϊρα η ςυχνότητα τοποθϋτηςησ δειγμϊτων ςε κϊθε buffer 

320Hz 

 #include <ADuC7026.h> 

 #include <stdlib.h> 

void Undef_Handler( void ) {} 

void SWI_Handler(void) {} 

void PAbt_Handler( void ) {} 

void DAbt_Handler( void ) {} 

void FIQ_Handler( void ) {} 

void IRQ_Handler( void )__irq ; 

void InitDev(void); 

void InitCpu(void); 

void InitADC(void); 

void InitArray( void); 

void InitPorts(void); 

void InitMaskInterrupts(void); 

void InitTimers(void); 
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void bufferprocedure(void); 

int buffer_1[256]; 

int buffer_2[256]; 

int buffer_3[256]; 

int buffer_0[256]; 

int temp_adc; 

int Done; 

int ptr; 

 

 int main (void){ 

              InitDev(); 

    Done=0; 

         

   while(1){ 

             if (Done==1){ 

       Done=0; 

        

       bufferprocedure(); 

            } 

      } 

  return 0; 

      } 

 

   void InitDev(void){ 

        InitCpu(); 

  InitADC(); 
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  InitPorts(); 

  InitMaskInterrupts(); 

  InitTimers(); 

  InitArray(); 

  return; 

          } 

 

  void InitCpu(void){ 

        POWKEY1=0x01; 

  POWCON=0x00; 

  POWKEY2=0xF4; 

  return; 

              } 

 

  void InitADC(void){ 

        int time=20000; 

  ADCCON=0x20; 

  while(time>=0) 

  { 

  time--;     

  } 

  ADCCP=0x00; 

  REFCON=0x01; 

  ADCCON=0x4E2;//Timer 0 as conversion input,1MSPS/2 

  return; 

             }  
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   void InitPorts(void){ 

       GP4CON=0x00; 

    GP4DAT=0xFF000000; 

    return; 

                    } 

         

       

   void InitMaskInterrupts(void){ 

    

       IRQEN=0x80; 

    return; 

                             } 

         

 void InitTimers(void){ 

  T0LD=0x1F40;//8000/40.96Mhz=195.3125μs,ςυχνότητα δειγματοληψύασ ςτα 5,12KHz. 

  T0CON=0xC0; 

  return; 

                   } 

        

   void InitArray(void){ 

      int i; 

   for (i=0;i<=255;i++){ 

                  buffer_0[i]=0; 

     buffer_1[i]=0; 

     buffer_2[i]=0; 
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     buffer_3[i]=0; 

                    }  

         return;               

               

        } 

    void IRQ_Handler( void )__irq{ 

    if (ADCSTA!=0){ 

    temp_adc=(ADCDAT>>16); 

    Done=1; 

    ptr = ADCCP ; 

    if (ADCCP==0x03){//κυκλικό εναλλαγό καναλιών  

     ADCCP=0x00; 

                } 

    else{ 

     ADCCP+=0x01; 

     } 

     }    

               return; 

            }  

 

 

   void bufferprocedure(void){ 

        static unsigned int pos_0=0; 

        static unsigned int pos_1=0; 

        static unsigned int pos_2=0; 

        static unsigned int pos_3=0; 

        static unsigned int cnt0=0; 
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        static unsigned int cnt1=0; 

        static unsigned int cnt2=0; 

        static unsigned int cnt3=0; 

        static int current_adc_0=0; 

        static int current_adc_1=0; 

        static int current_adc_2=0; 

        static int current_adc_3=0; 

  static unsigned int signal0_power=0; 

  static unsigned int signal1_power=0; 

  static unsigned int signal2_power=0; 

  static unsigned int signal3_power=0; 

  Done=0; 

  if (ptr==1) 

   { 

            if (cnt0<4)//ελϋγχει αν ςυμπληρώθηκε η τετρϊδα των δειγμϊτων. 

            { 

               current_adc_0=current_adc_0+temp_adc; 

               cnt0++; 

            }  

            if (cnt0==4)//υπολογιςμόσ του ειδικού μϋςου όρου 

            {  

              cnt0=0;          

              current_adc_0=current_adc_0/2;                  

signal0_power=signal0_power-buffer_0[pos_0]*buffer_0[pos_0]+current_adc_0*current_adc_0; 

        buffer_0[pos_0]=current_adc_0; 

        current_adc_0=0; 
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           pos_0++; 

             } 

      if (pos_0==256){ 

        pos_0=0; 

                   }               

                   

         } 

        else if (ptr==2) 

         { 

           if (cnt1<4) 

            { 

               current_adc_1=current_adc_1+temp_adc; 

               cnt1++; 

            }  

            if (cnt1==4) 

            {  

              cnt1=0;          

              current_adc_1=current_adc_1/2;                  

        signal1_power=signal1_power-

buffer_1[pos_1]*buffer_1[pos_1]+current_adc_1*current_adc_1; 

        buffer_1[pos_1]=current_adc_1; 

        current_adc_1=0; 

           pos_1++;  

             } 

      if (pos_1==256){ 

        pos_1=0; 

                   }  
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         } 

          

         else if (ptr==3) 

         { 

           if (cnt2<4) 

            { 

               current_adc_2=current_adc_2+temp_adc; 

               cnt2++; 

            }  

            if (cnt2==4) 

            {  

              cnt2=0;          

              current_adc_2=current_adc_2/2;                  

        signal2_power=signal2_power-

buffer_2[pos_2]*buffer_2[pos_2]+current_adc_2*current_adc_2; 

        buffer_2[pos_2]=current_adc_2; 

        current_adc_2=0; 

           pos_2++;  

             } 

      if (pos_2==256){ 

        pos_2=0; 

                   } 

             

        } 

         else if(ptr==0) 

         { 
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           if (cnt3<4) 

            { 

               current_adc_3=current_adc_3+temp_adc; 

               cnt3++; 

            }  

            if (cnt3==4) 

            {  

              cnt3=0;          

              current_adc_3=current_adc_3/2;                  

        signal3_power=signal3_power-

buffer_3[pos_3]*buffer_3[pos_3]+current_adc_3*current_adc_3; 

        buffer_3[pos_3]=current_adc_3; 

        current_adc_3=0; 

           pos_3++; 

             } 

      if (pos_3==256){ 

        pos_3=0; 

                   }   

                                      

         } 

       return; 

       } 

 

Δθόζνλ επηβεβαηώζνπκε ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο  

ζέηνπκε ζαλ ζήκαηα εηζόδνπ ηα ίδηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

εθαξκνγή 2 θαη παξαηεξνύκε κέζσ ηνπ logical analyzer ηε ρξνληθή ηνπο 

εμέιημε. Παξαζέηνπκε παξαθάησ ηα γξαθήκαηα. 
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ρήκα 5.9 
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                                                     ρήκα 5.10 

 

5.4 ΔΦΑΡΜΟΓΗ 4 

ηελ ηειηθή έθδνζε ηεο εθαξκνγήο καο πξνρσξάκε ζηελ πινπνίεζε  

ελόο  επηπιένλ ζηνηρείνπ  , εθείλν ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ζνξύβνπ πνπ 

ζπλαληάηαη ζηηο πςειέο ζπρλόηεηεο. Γηα ην ιόγν απηό θάλνπκε ρξήζε ελόο 

ρακεινδηαβαηνύ –θαησδηαβαηνύ θίιηξνπ πνπ απνθόπηεη ην ζόξπβν. 

Γλσξίδνληαο πσο ε ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο είλαη 50-120 θηύπνπο 

ην ιεπηό ζπκπεξαίλνπκε πσο ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο ηεο ηάμεο ησλ 5 

KHz ζα ήηαλ ππεξαξθεηή. Γεδνκέλνπ όκσο ησλ 4 θαλαιηώλ θαη ηεο κεζόδνπ 

ηνπ “oversampling &decimation” ε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία ιακβάλεηαη λέν 

δείγκα ζην ίδην θαλάιη ππνηεηξαπιαζηάδεηαη. Λακβάλνληαο ππόςηλ ηε 

ζπλζήθε απηή ζρεδηάδνπκε κε ηε βνήζεηα ηνπ matlab έλα fir ςεθηαθό 

θαησδηαβαηό θίιηξν πξνζέρνληαο λα κελ ππνπέζνπκε ζε ζθάικα aliasing. 

Έηζη ζρεδηάδνπκε έλα θίιηξν 30εο ηάμεο κε ζπρλόηεηα απνθνπήο ζηα 

0,118*fs. Oη ζπληειεζηέο ηνπ θίιηξνπ πνπ πξνθύπηνπλ είλαη νη αθόινπζνη. 
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>> b=fir1(30,0.118) 

 

b = 

Columns 1 through 9 

-0.0011   -0.0018   -0.0029   -0.0043   -0.0054   -0.0053   -0.0027    0.0034    0.0139 

 

Columns 10 through 18 

0.0287    0.0471    0.0672    0.0868    0.1032    0.1142    0.1180    0.1142    0.1032 

 

Columns 19 through 27 

0.0868    0.0672    0.0471    0.0287    0.0139    0.0034   -0.0027   -0.0053   -0.0054 

 

Columns 28 through 31 

-0.0043   -0.0029   -0.0018   -0.0011 

 

>> a=[1]; 

>> freqz(b,a,4096,1280) 

 

Με ηελ εληνιή fir1 ζρεδηάδνπκε έλα FIR θίιηξν κε ηε κέζνδν window 

.Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζύληαμε ηεο FIR1(N,Wn) ζρεδηάδεη έλα N ηάμεο lowpass 

FIR ςεθηαθό  θίιηξν θαη επηζηξέθεη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ πίλαθα b κεγέζνπο 

N+1 .  Η ζπρλόηεηα απνθνπήο Wn πξέπεη λα είλαη 0 < Wn < 1.0, κε 1.0  

αλαθεξόκελν ζην ήκηζπ ηεο ζπρλόηεηαο δεηγκανιεςίαο.  Σν θίιηξν είλαη 

πξαγκαηηθό θαη έρεη γξακκθή θάζε.  Σν θαλνληθνπνηεκέλν θέξδνο ηνπ 

θίιηξνπ ζηε ζπρλόηεηα είλαη -6 dB.   

Με ηελ εληνιή FREQZ( B,A,...) ζρεδηάδνπκε ηα κεγέζε magnitude- phase . 

όπνπ Β,Α ηα αθόινπζα:  
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                jw               -jw              -jmw  

         jw  B(e)    b(1) + b(2)e + .... + b(m+1)e 

   H(e) = ---- = ------------------------------------ 

                jw               -jw              -jnw 

             A(e)    a(1) + a(2)e + .... + a(n+1)e 

     

 

Παίξλνληαο ηα θάζκαηα ηζρύνο θαη θάζεο  πνπ θαίλνληαη παξαθάησ. 

παξαηεξνύκε όηη ζηα 120 Hz έρνπκε κείσζε ηνπ πιάηνπο θαηά 50 db.ελώ ην 

θάζκα θάζεο είλαη απόιπηα γξακκηθό κέρξη ηα 120 Hz. 

0 100 200 300 400 500 600
-800

-600

-400

-200

0

Frequency (Hz)

P
h
a
s
e
 (

d
e
g
re

e
s
)

0 100 200 300 400 500 600
-150

-100

-50

0

Frequency (Hz)

M
a
g
n
it
u
d
e
 (

d
B

)

 ρήκα 5.11 



Κεφάλαιο 5 

 

 

128 

Κάζε θνξά πνπ έλα λέν δείγκα εηζέξρεηαη ζε έλα θαλάιη είλαη 

απαξαίηεην λα θηιηξαξηζηεί. Σν θηιηξάξηζκα απηό θάλεη ρξήζε ησλ 31 πην 

πξόζθαησλ ηηκώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη. Γηα ην ιόγν 

απηό είλαη απαξαίηεην ε δηαηήξεζε 4 πηλάθσλ 31 ζέζεσλ. Γηα θάζε θαλάιη 

θάζε θνξά πνπ ιακβάλνπκε έλα λέν δείγκα έρνπκε κεηαθίλεζε θαηά κηα ζέζε 

πξνο ηνλ αξρή ηνπ πίλαθα θαη ην ηειεπηαίν απνηέιεζκα ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

ηνπνζεηείηαη ζηελ ηειεπηαία ηνπ ζέζε. Έρνπκε  δηακνξθώζεη ζε θαηάιιειν 

πίλαθα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ θίιηξνπ . Με ηελ έιεπζε θάζε λένπ δείγκαηνο 

ππνινγίδεηαη ε έμνδνο ηνπ θίιηξνπ y ζαλ ην άζξνηζκα θάζε ελόο από ηα 

απνζεθεπκέλα δείγκαηα επί ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή , κε βάζε ηε ζρέζε: 

 

Γηα ηελ απνθπγή δεθαδηθώλ αξηζκώλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πην 

θνληηλνί αθέξαηνη ησλ γηλνκέλσλ ησλ ζπληειεζηώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ηνπ θίιηξνπ επί ηε ζηαζεξά 1024. Μεηά από θάζε 

ππνινγηζκό αζξνίζκαηνο ησλ ζπληειεζηώλ επί ηηο ηηκέο ησλ δεηγκάησλ 

δηαηξείηαη ην απνηέιεζκα κε ην 1024. Ο αξηζκόο 1024 ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 2 

ιόγνπο γηαηί α.) ην γηλόκελν ησλ ηηκώλ ησλ δεηγκάησλ κε έλαλ αξηζκό 

γεηηνληθό ηνπ 1000 νδεγεί ζηε κεηαηξνπή ηνπο ζε αθεξαίνπο θαη β.) γηαηί ε  

δηαίξεζε κε ην 1024=210 ζεκαίλεη νιίζζεζε πξνο ηα δεμηά. Έηζη ππάξρεη κηα 

κηθξή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ηνπ αξρηθνύ θαη ηνπ ηειηθνύ θίιηξνπ. Μεηά ην 

θηιηξάξηζκα ησλ λέσλ δεηγκάησλ ε δηαδηθαζία είλαη αθξηβώο ίδηα κε απηή πνπ 

πεξηγξάθεθε ζηελ εθαξκνγή 3. Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηνλ θώδηθα. 
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#include <ADuC7026.h> 

 #include <stdlib.h> 

void Undef_Handler( void ) {} 

void SWI_Handler(void) {} 

void PAbt_Handler( void ) {} 

void DAbt_Handler( void ) {} 

void FIQ_Handler( void ) {} 

void IRQ_Handler( void )__irq ; 

void InitDev(void); 

void InitCpu(void); 

void InitADC(void); 

void InitArray( void); 

void InitPorts(void); 

void InitTimers(void); 

void InitMaskInterrupts(void); 

void bufferprocedure(void); 

int buffer_1[256]; 

int buffer_2[256]; 

int buffer_3[256]; 

int buffer_0[256]; 

int temp_adc; 

int Done; 

int ptr; 

 int unfiltered_adc0[31]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 

 int unfiltered_adc1[31]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 

 int unfiltered_adc2[31]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 
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 int unfiltered_adc3[31]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 

 int fir_coef[31]={-1,-2,-3,-4,-6,-5,-3,3,14,29,48,69,89,106,117,121,117,106,89,69,48,29,14,3,-3,-5,-6,-4,-3,-

2,-1};//ςυντελεςτϋσ fir φύλτρου 

int main (void){ 

     Done=0; 

       InitDev(); 

         while(1){ 

         if (Done==1){ 

      Done=0; 

       bufferprocedure(); 

            } 

      } 

  return 0; 

      } 

 

   void InitDev(void){ 

        InitCpu(); 

  InitADC(); 

  InitPorts(); 

  InitTimers(); 

  InitMaskInterrupts(); 

  InitArray(); 

  return; 

          } 

 

  void InitCpu(void){ 

        POWKEY1=0x01; 
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  POWCON=0x00; 

  POWKEY2=0xF4; 

  return; 

              } 

 

  void InitADC(void){ 

        int time=20000; 

  ADCCON=0x20; 

  while(time>=0) 

  { 

  time--;     

  } 

  ADCCP=0x00; 

  REFCON=0x01; 

  ADCCON=0x4E2; 

  return; 

             }  

 

   void InitPorts(void){ 

       GP4CON=0x00; 

    GP4DAT=0xFF000000; 

    return; 

                    } 

 

        

 void InitTimers(void){ 
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     T0LD=0x1F40;//8000/40.96Mhz=195,3125μs=>5,12ΚΗz 

     T0CON=0xC0;//core clock 

  return; 

                   }         

       

   void InitMaskInterrupts(void){ 

    

       IRQEN=0x80;//μαςκϊρουμε το status των διακοπών επιτρϋποντασ adc interupting 

    return; 

                             } 

         

        void InitArray(void){ 

      int i; 

   for (i=0;i<=255;i++){ 

                  buffer_0[i]=0; 

     buffer_1[i]=0; 

     buffer_2[i]=0; 

     buffer_3[i]=0; 

                    }  

         return;                

              

        } 

      

 

    void IRQ_Handler( void )__irq{ 

        if (ADCSTA!=0){ 

    temp_adc=(ADCDAT>>16); 
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    Done=1; 

    ptr = ADCCP ; 

    if (ADCCP==0x03){ 

     ADCCP=0x00; 

                } 

    else{ 

     ADCCP+=0x01; 

     } 

     }    

                                                                } 

   void bufferprocedure(void){ 

        

        static unsigned int pos_0=0; 

        static unsigned int pos_1=0; 

        static unsigned int pos_2=0; 

        static unsigned int pos_3=0; 

        static unsigned int cnt0=0; 

        static unsigned int cnt1=0; 

        static unsigned int cnt2=0; 

        static unsigned int cnt3=0; 

         

        static int filtered_adc0_y=0; 

        static int filtered_adc1_y=0; 

        static int filtered_adc2_y=0; 

        static int filtered_adc3_y=0; 

        static int current_adc_0=0; 
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        static int current_adc_1=0; 

        static int current_adc_2=0; 

        static int current_adc_3=0; 

static unsigned int signal0_power=0; 

static unsigned int signal1_power=0; 

static unsigned int signal2_power=0; 

static unsigned int signal3_power=0; 

unsigned int i=0; 

  Done=0; 

  if (ptr==0){ 

                               for (i=0;i<30;i++)//κϊθε νϋο δεύγμα ολιςθαύνει προσ τα αριςτερϊ 

                                    { 

                                       unfiltered_adc0[i]=unfiltered_adc0[i+1];   

                                     } 

                               unfiltered_adc0[30]=temp_adc; 

                               for(i=0;i<31;i++)  

                                         { 

                                      filtered_adc0_y=filtered_adc0_y + fir_coef[i]*unfiltered_adc0[30-i]; 

                     //φιλτρϊρεται κϊθε νϋο δεύγμα 

                                          }   

       filtered_adc0_y=filtered_adc0_y/1024;                           

                               if (cnt0<4) 

                                   { 

                                       current_adc_0=current_adc_0+filtered_adc0_y; 

//θεωρούμε τετρϊδεσ για το oversampling 

                                        cnt0++; 
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                                     }  

                            if (cnt0==4) 

                                 {  

                                    cnt0=0;          

                                     current_adc_0=current_adc_0/2;                  

signal0_power=signal0_power-buffer_0[pos_0]*buffer_0[pos_0]+current_adc_0*current_adc_0; 

        buffer_0[pos_0]=current_adc_0; 

        current_adc_0=0; 

           pos_0++; 

             } 

      if (pos_0==256){ 

        pos_0=0; 

                   } 

         } 

        else if (ptr==2) 

         { 

            for (i=0;i<30;i++) 

             { 

               unfiltered_adc1[i]=unfiltered_adc1[i+1];   

             } 

              unfiltered_adc1[30]=temp_adc; 

           for (i=0;i<31;i++) 

           { 

               filtered_adc1_y+=fir_coef[i]*unfiltered_adc1[30-i]; 

           }   

      filtered_adc1_y=filtered_adc1_y/1024;                           
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            if (cnt1<4) 

            { 

               current_adc_1=current_adc_1+filtered_adc1_y; 

               cnt1++; 

            }  

            if (cnt1==4) 

            {  

              cnt1=0;          

              current_adc_1=current_adc_1/2;                  

        signal1_power=signal1_power-

buffer_1[pos_0]*buffer_1[pos_0]+current_adc_1*current_adc_1; 

        buffer_1[pos_0]=current_adc_1; 

        current_adc_1=0; 

           pos_1++; 

             } 

      if (pos_1==256){ 

        pos_1=0; 

                   } 

                    

                   

         } 

         else if (ptr==3) 

        { 

            for (i=0;i<30;i++) 

             { 

               unfiltered_adc2[i]=unfiltered_adc2[i+1];   

             } 
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              unfiltered_adc2[30]=temp_adc; 

           for (i=0;i<31;i++) 

           { 

               filtered_adc2_y+=fir_coef[i]*unfiltered_adc2[30-i]; 

           }     

       filtered_adc2_y=filtered_adc2_y/1024;                         

            if (cnt2<4) 

            { 

               current_adc_2=current_adc_2+filtered_adc2_y; 

               cnt2++; 

            }  

            if (cnt2==4) 

            {  

              cnt2=0;          

              current_adc_2=current_adc_2/2;                  

        signal2_power=signal2_power-

buffer_2[pos_2]*buffer_2[pos_0]+current_adc_2*current_adc_2; 

        buffer_2[pos_2]=current_adc_2; 

        current_adc_2=0; 

           pos_2++; 

             } 

      if (pos_2==256){ 

        pos_2=0; 

                   } 

             

                   

         } 
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         else if(ptr==0) 

         { 

            for (i=0;i<30;i++) 

             { 

               unfiltered_adc3[i]=unfiltered_adc3[i+1];   

             } 

              unfiltered_adc3[30]=temp_adc; 

           for (i=0;i<31;i++) 

           { 

               filtered_adc3_y+=fir_coef[i]*unfiltered_adc3[30-i]; 

           }    

        filtered_adc3_y=filtered_adc3_y/1024;                           

            if (cnt3<4) 

            { 

               current_adc_3=current_adc_3+filtered_adc3_y; 

               cnt3++; 

            }  

            if (cnt3==4) 

            {  

              cnt3=0;          

              current_adc_3=current_adc_3/2;                  

        signal3_power=signal3_power-

buffer_3[pos_0]*buffer_3[pos_0]+current_adc_3*current_adc_3; 

        buffer_3[pos_0]=current_adc_3; 

        current_adc_3=0; 

           pos_3++; 

             } 
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      if (pos_3==256){ 

        pos_3=0; 

         }       

         } 

       return; 

       } 

 

 

 

                                                                Σχήμα 5.12 
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ρήκα 5.13 

 

 

ρήκα 5.14 
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                                                         ρήκα 5.15 
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6.1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σην ζεκείν απηό ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαζθεπάζνπκε ζπλαξηήζεηο 

εμνκνίσζεο ECG ζεκάησλ. Σηηο πξνεγνύκελεο εθαξκνγέο πνπ απνηεινύλ 

θαη ηνλ θνξκό ηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ησλ ζεκάησλ ζεσξνύζακε ζαλ 

εηζόδνπο εκηηνληθέο θπκαηνκνξθέο. Θεσξνύκε ινηπόλ αλαγθαίν λα 

εμνκνηώζνπκε ηα ECG ζήκαηα ζηα πιαίζηα ηο παξνύζαο δηπισκαηηθήο. Ο 

ζθνπόο απηό επηηπγράλεηαη θαη νινθιεξώλεηαη ζε δύν ζηάδηα. Σην πξώην 

εμνκνηώλνπκε ηα θαξδηαθά επάξκαηα κε ηξηγσληθέο θπκαηνκνξθέο 

ζηεξηδόκελνη ζηελ επνπηηθή καο ηθαλόηεηα. Σην δεύηεξν ζηάδην ζα 

αλαπηύμνπκε κε ηε βνήζεηα ηνπ matlab έλαλ νινθιεξσκέλν εμνκνησηή 

θαξδηαθώλ ζεκάησλ κε δπλαηόηεηα αιιαγήο ησλ βαζηθώλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθώλ. Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηελ ζπλάξηεζε γηα ην πξώην 

ζηάδην εμνκνίσζεο. 

 

signal void ADC05_Saw (void)  { 

  int i,j; 

  float val; 

  while(1){ 

               for(i=11;i>6;i--){ 

      val=i/10.0; 

     ADC0=val; 

        swatch(0.0001);  

         } 

    for(i=6;i<29;i++){ 

       val=i/10.0; 
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       ADC0=val; 

        swatch(0.0001); 

         } 

    for(i=29;i>1;i--){ 

        val=i/10.0; 

        ADC0=val; 

        swatch(0.0001); 

                                 } 

                   for(i=1;i<12;i++){ 

         val=i/10.0; 

          ADC0=val; 

          swatch(0.0001); 

                                } 

      for(j=0;j<50;j++){ 

       ADC0=1.1; 

       swatch(0.0001); 

            } 

} 

 

 

} 
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                                                         Σρήκα 6.1 

 

 

                                                  Σρήκα 6.2 

 

6.2 ΔΞΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΗΜΑΣΩΝ ΜΔ ΣΗ 

ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ MATLAB 

Βαζηθόο ζθνπόο ηεο εμνκνίσζεο ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ είλαη ε 

παξαγσγή αληίζηνηρσλ ηππηθώλ θπκαηνκνξθώλ δηαθνξεηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ θαη παξακέηξσλ κε αληίζηνηρε θαηαγξαθή ησλ αξξπζκηώλ 
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πνπ παξνπζηάδεη ε θαξδηαθή ιεηηνπξγία. Ο πξνγξακκαηηζκόο (ζηελ παξνύζα 

εθαξκνγή ζε matlab) θαη ε ρξήζε ηνπ ECG simulator παξνπζηάδεη ηα εμήο 

πιενλεθηήκαηα: 

1.) εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ 

2.) απνθπγή δπζθνιηώλ πνπ ζπλεπάγεηαη  πξαγκαηηθή θαηαγξαθή 

ειεθηξνθαξδηνγξαθηθώλ ζεκάησλ 

3.) αλάιπζε θαη κειέηε θαλνληθώλ θαη κε θπκαηνκνξθώλ. 

 

 

Έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζηε θπζηνινγία ηεο θαξδηάο ηα βαζηθά κέξε ελόο 

ECG. Ωζηόζν γηα λα γίλεη πεξηζζόηεξν θαηαλνεηό πνηεο είλαη νη 

παξάκεηξνη-είζνδνη γηα ηελ εμνκνίσζε παξαζέηνπκε ηε βαζηθή 

θπκαηνκνξθή.  

 

Σρήκα 6.3 

 

Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνκνησηή πν επηηξέπνπλ δηαδξαζηηθή 

επηθνηλσλία κε ην ρξήζηε είλαη ηα αθόινπζα: 

1.) Ο αξηζκόο ησλ θαξδηαθώλ παικώλ ζηε κνλάδα ηνπ ιεπηνύ κπνξεί λα 

ηεζεί. 

2.) H ηηκή θαζελόο απν ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαζηήκαηα P-R,S-T,Q-T ηνπ 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο θαζνξίδεηαη επίζεο από ηνλ ρξήζηε. 

3.) Τα αληίζηνηρα peaks πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα αλσηέξσ δηαζηήκαηα 

ηίζεληαη επίζεο εμ΄αξρήο. 
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4.) Είλαη δπλαηή ε εμνκνίσζε ηεο κεηάδνζεο ησλ ζπαζκώλ ησλ κπηθώλ 

ηλώλ. 

5.) Είλαη δπλαηή ε ελζσκάησζε ηνπ ζνξύβνπ πνπ πξνέξρεηαη από ηα 

ειεθηξόδηα. 

6.) Παξέρεηαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ηεο θαξδηαθήο θπκαηνκνξθήο. 

 

ΔΙΡΔ FOURIER  

 

Κάζε πεξηνδηθή ζπλάξηεζε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο ηνπ Dirichlet 

κπνξεί λα εθθξαζηεί σο άζξνηζκα εκηηόλσλ θαη ζπληκηηόλσλ, ζπρλνηήησλ 

πνιιαπιάζηα ηεο βαζηθήο ζπρλόηεηαο. 

f (x) = (ao/2) + Σ an cos (nπx / l) + Σ bn sin (nπx / l),    

                        n=1                                                 n=1 

                         

ao =  (1/ l ) ∫ f (x) dx    , T = 2l             -- (1) 

                   T 

 

an =  (1/ l ) ∫ f (x) cos (nπx / l) dx    , n = 1,2,3….                        -- (2) 

                   T 

 

bn =  (1/ l ) ∫ f (x) sin (nπx / l) dx    , n = 1,2,3….                      --  (3)   

                   T 

Τν ζήκα ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο είλαη πεξηνδηθό κε βαζηθή 

ζπρλόηεηα πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ θαξδηαθό παικό. Ιθαλνπνηεί αθόκα ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ Dirichlet: 

 Μνλνζήκαληε ζπλάξηεζε θαη πεπεξαζκέλε ζην δηάζηεκα ηεο βαζηθήο 

πεξηόδνπ. 

 Απόιπηα νινθιεξώζηκε. 

 Πεπεξαζκέλνο αξηζκόο ζρεηηθώλ κεγίζησλ θαη ειαρίζησλ κέζα ζην 

βαζηθό δηάζηεκα. 
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 Πεπεξαζκέλν αξηζκό αζπλερεηώλ. 

Σπλεπώο  ε ζεηξά Fourier κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη ηελ θπκαηνκνξθή 

ελόο ECG ζήκαηνο. 

Αλ παξαηεξήζνπκε ην ζρήκα δηαπηζηώλνπκε όηη ζε κηα βαζηθή πεξίνδν ην 

ECG ζήκα είλαη κία κίμ ηξηγσληθώλ θαη εκηηνληθώλ θπκαηνκνξθώλ. Κάζε 

ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζήκαηνο κπνξεί λα ηζνζηαζκηζηεί κε κία 

από ηηο παξαθάησ θπκαηνκνξθέο θαη λα ππνζηεί θαηάιιιε νιίζζεζε.  

 QRS, Q θαη S portions κπνξνύλ λα αλαπαξαζηαζνύλ από ηξηγσληθέο 

θπκαηνκνξθέο 

 P, T θαη U portions κπνξνύλ λα αλαπαξαζηαζνύλ από ηξηγσληθέο 

θπκαηνκνξθέο 

Αθνύ γελλήζνπκε θάζε κία από απηέο ηηο portions, κπνξνύλ λα ζπληεζνύλ 

γαη λα πάξνπκε ην  ECG ζήκα. 

Αο ζεσξήζνπκε ηελ QRS θπκαηνκνξθή σο ηελ θεληξηθή  θαη όιεο νη 

νιίζζεζεηο πνπ ζα ζπκβνύλ ιακβάλνπλ ππόςηλ απηό ην κέξνο ηνπ ζήκαηνο. 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ QRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Σρήκα 6.4 
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Aπό ηελ (1), έρνπκε: 

f(x) = (–bax/l) + a        0 < x < ( l/b ) 

       = ( bax/l)  + a        (– l/b)< x < 0 

 

ao  =  (1/ l ) ∫ f (x) dx     =  (a/b) * (2 – b ) 

an =  (1/ l ) ∫ f (x) cos (nπx / l) dx  =  ( 2ba / (n2π2 )) * ( 1 – cos (nπ/b)) 

bn =  (1/ l ) ∫ f (x) sin (nπx / l) dx = 0  (γηαηί είλαη άξηηα) 

                         ∞                                           

f (x) = (ao/2) + Σ an cos (nπx / l)   

                        n=1                                               

  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ P ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΗ 

 

 

Σρήκα 6.5 
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f(x) = cos ((πbx) /(2l))    (–l/b)< x <  (l/b) 

 

ao  =  (1/ l ) ∫ cos ((πbx) / (2l)) dx   =  (a/(2b))(2-b)                             

                    T  

an =  (1/ l ) ∫ cos ((πbx) / (2l)) cos (nπx / l) dx         

                   T 

    =  (((2ba)/(i2π2)) (1-cos((nπ)/b))) cos((nπx)/l) 

bn =  (1/ l ) ∫ cos ((πbx) / (2l)) sin (nπx / l) dx        

                   T 

     = 0  ( γηαηί είλαη άξηηα) 

                         ∞                                           

f (x) = (ao/2) + Σ an cos (nπx / l)   

                        n=1                                               

  

Παξαηίζεηαη ν θώδηθαο ηεο εμνκνίσζεο ζε matlab 

 complete.m 

x=0.01:0.01:2; 

default=input('Press 1 if u want default ecg signal else press 2:\n');  

if(default==1) 

      li=30/72;   

      a_pwav=0.25; 

      d_pwav=0.09; 

      t_pwav=0.16;   

     a_qwav=0.025; 

      d_qwav=0.066; 

      t_qwav=0.166; 
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      a_qrswav=1.6; 

      d_qrswav=0.11; 

      a_swav=0.25; 

      d_swav=0.066; 

      t_swav=0.09; 

     a_twav=0.35; 

      d_twav=0.142; 

      t_twav=0.2; 

     a_uwav=0.035; 

      d_uwav=0.0476; 

      t_uwav=0.433; 

else 

    rate=input('\n\nenter the heart beat rate :'); 

    li=30/rate; 

   %p wave specifications 

    fprintf('\n\np wave specifications\n'); 

    d=input('Enter 1 for default specification else press 2: \n'); 

    if(d==1) 

        a_pwav=0.25; 

        d_pwav=0.09; 

        t_pwav=0.16; 

    else 

       a_pwav=input('amplitude = '); 

       d_pwav=input('duration = '); 

       t_pwav=input('p-r interval = '); 

       d=0; 
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    end     

   %q wave specifications 

    fprintf('\n\nq wave specifications\n'); 

    d=input('Enter 1 for default specification else press 2: \n'); 

    if(d==1) 

        a_qwav=0.025; 

        d_qwav=0.066; 

        t_qwav=0.166; 

    else 

       a_qwav=input('amplitude = '); 

       d_qwav=input('duration = '); 

       t_qwav=0.1; 

       d=0; 

    end     

   %qrs wave specifications 

    fprintf('\n\nqrs wave specifications\n'); 

    d=input('Enter 1 for default specification else press 2: \n'); 

    if(d==1) 

        a_qrswav=1.6; 

        d_qrswav=0.11; 

    else 

       a_qrswav=input('amplitude = '); 

       d_qrswav=input('duration = '); 

       d=0; 

    end     

     %s wave specifications 
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    fprintf('\n\ns wave specifications\n'); 

    d=input('Enter 1 for default specification else press 2: \n'); 

    if(d==1) 

        a_swav=0.25; 

        d_swav=0.066; 

        t_swav=0.125; 

    else 

       a_swav=input('amplitude = '); 

       d_swav=input('duration = '); 

       t_swav=0.125; 

       d=0; 

    end     

    %t wave specifications 

    fprintf('\n\nt wave specifications\n'); 

    d=input('Enter 1 for default specification else press 2: \n'); 

    if(d==1) 

        a_twav=0.35; 

        d_twav=0.142; 

        t_twav=0.18; 

    else 

       a_twav=input('amplitude = '); 

       d_twav=input('duration = '); 

       t_twav=input('s-t interval = '); 

       d=0; 

    end     

    %u wave specifications 
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    fprintf('\n\nu wave specifications\n'); 

    d=input('Enter 1 for default specification else press 2: \n'); 

    if(d==1) 

        a_uwav=0.035; 

        d_uwav=0.0476; 

        t_uwav=0.433; 

    else 

       a_uwav=input('amplitude = '); 

       d_uwav=input('duration = '); 

       t_uwav=0.433; 

       d=0; 

    end           

end 

pwav=p_wav(x,a_pwav,d_pwav,t_pwav,li); 

%qwav output 

 qwav=q_wav(x,a_qwav,d_qwav,t_qwav,li); 

 %qrswav output 

 qrswav=qrs_wav(x,a_qrswav,d_qrswav,li); 

%swav output 

 swav=s_wav(x,a_swav,d_swav,t_swav,li); 

 %twav output 

 twav=t_wav(x,a_twav,d_twav,t_twav,li); 

 %uwav output 

 uwav=u_wav(x,a_uwav,d_uwav,t_uwav,li); 

 %ecg output 

 ecg=pwav+qrswav+twav+swav+qwav+uwav; 
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 figure(1) 

 plot(x,ecg); 

p_wav.m 

function [pwav]=p_wav(x) 

l=1; 

a=0.25 

x=x+(1/1.8); 

b=3; 

n=100; 

p1=1/l 

p2=0 

for i = 1:n 

    harm1=(((sin((pi/(2*b))*(b-(2*i))))/(b-

(2*i))+(sin((pi/(2*b))*(b+(2*i))))/(b+(2*i)))*(2/pi))*cos((i*pi*x)/l);              

    p2=p2+harm1 

end 

pwav1=p1+p2; 

pwav=a*pwav1; 

q_wav.m 

function [qwav]=q_wav(x) 

l=1; 

x=x+l/6 

a=0.025; 

b=15; 

n=100; 

q1=(a/(2*b))*(2-b); 
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q2=0 

for i = 1:n 

    harm5=(((2*b*a)/(i*i*pi*pi))*(1-cos((i*pi)/b)))*cos((i*pi*x)/l); 

    q2=q2+harm5; 

end 

qwav=-1*(q1+q2); 

qrs_wav.m 

function [qrswav]=qrs_wav(x) 

l=1; 

a=1; 

b=5; 

n=100; 

qrs1=(a/(2*b))*(2-b); 

qrs2=0 

for i = 1:n 

    harm=(((2*b*a)/(i*i*pi*pi))*(1-cos((i*pi)/b)))*cos((i*pi*x)/l); 

    qrs2=qrs2+harm; 

end 

qrswav=qrs1+qrs2; 

 

s_wav.m 

function [swav]=s_wav(x) 

l=1; 

x=x-l/6 

a=0.25; 

b=15; 
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n=100; 

s1=(a/(2*b))*(2-b); 

s2=0 

for i = 1:n 

    harm3=(((2*b*a)/(i*i*pi*pi))*(1-cos((i*pi)/b)))*cos((i*pi*x)/l); 

    s2=s2+harm3; 

end 

swav=-1*(s1+s2); 

t_wav.m 

function [twav]=t_wav(x) 

l=1; 

a=0.35 

x=x-(1/1.8); 

b=7; 

n=20; 

t1=1/l 

t2=0 

for i = 1:n 

    harm2=(((sin((pi/(2*b))*(b-(2*i))))/(b-

(2*i))+(sin((pi/(2*b))*(b+(2*i))))/(b+(2*i)))*(2/pi))*cos((i*pi*x)/l);              

    t2=t2+harm2 

end 

twav1=t1+t2; 

twav=a*twav1; 

u_wav.m 

function [uwav]=u_wav(x) 
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l=1; 

a=0.03; 

x=x-(1/1.1); 

b=21; 

n=100; 

u1=1/l; 

u2=0; 

for i = 1:n 

    harm4=(((sin((pi/(2*b))*(b-(2*i))))/(b-

(2*i))+(sin((pi/(2*b))*(b+(2*i))))/(b+(2*i)))*(2/pi))*cos((i*pi*x)/l);              

    u2=u2+harm4; 

end 

uwav1=u1+u2; 

uwav=a*uwav1; 

 

Θεσξνύκε θαξδηαθή θπκαηνκνξθή κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Heart beat :72 

 Amplitude: 

P wave 25mV 

R wave 1.60mV 

Q wave 0.025mV 

T wave 0.35mV 

 Duration: 

         P-R interval 0.16s  

         S-T interval 0.18s 

          P interval 0.09s  
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          QRS interval 0.11s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 6.6 
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Τν παξαπάλσ γξάθεκα πξνήιζε από ην plot ηνπ matlab. Ωζηόζν 

επηζπκνύκε ε παξαπάλσ θπκαηνκνξθή λα απνηειέζεη είζνδν ζηα θαλάιηα 

ηνπ ADC γηα λα επεμεξγαζηνύκε ςεθηαθά ην ζήκα καο βάζεη ησλ εθαξκνγώλ 

πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην. Γηα λα ην πεηύρνπκε απηό 

γλσξίδνληαο ηα αληίζηνηρα y ηεο θπκαηνκνξθήο από ηελ εθαξκνγή ηνπ matlab 

θαηαζθεπάδνπκε κε ηε βήζεηα ηνπ function editor κηα ζπλάξηεζε πνπ απνηειεί 

ηελ είζνδν ζην ADC0 θαλάιη. Με ηνλ ηξόπν απηό παίξλνπκε σο είζνδν έλα 

πξαγκαηηθό ζήκα θαξδηάο θαη κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηελ ελέξγεηα, πόηε 

ππεξβαίλεη ε ηηκή ηεο έλα θαζνξηζκέλν θαηώθιη, θνθ. Έηζη εμάγνπκε ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία θαη ηε θπζηνινγία. 

 

signal void ADC0_Saw (void)  { 

  int i; 

float x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9; 

float x10,x11,x12,x13,x14,x15,x16,x17,x18,x19; 

float x20,x21,x22,x23,x24,x25,x26,x27,x28,x29; 

float x30,x31,x32,x33,x34,x35,x36,x37,x38,x39; 

float x40,x41,x42,x43,x44,x45,x46,x47,x48,x49; 

float x50,x51,x52,x53,x54,x55,x56,x57,x58,x59; 

float x60,x61,x62,x63,x64,x65,x66,x67,x68,x69; 

float x70,x71,x72,x73,x74,x75,x76,x77,x78,x79; 

float x80,x81,x82,x83; 

x0=2.1160; 

x1= 1.9185; 

x2= 1.6262; 

x3= 1.3364; 

x4=1.0457; 

x5= 0.8795; 
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x6= 0.8022; 

x7= 0.7243; 

x8= 0.6553; 

x9= 0.7248; 

x10= 0.8017; 

x11= 0.8784; 

x12= 0.8989; 

x13=0.8994; 

x14= 0.9001; 

x15= 0.9004; 

x16= 0.8993; 

x17= 0.9463; 

x18= 1.0211 ; 

x19=1.0903; 

x20=1.1502; 

x21=1.1976; 

x22=1.2305; 

x23=1.2475; 

x24=1.2478; 

 

x25=1.2309; 

x26=1.1975; 

x27=1.1497; 

x28=1.0900; 

x29=1.0214; 

x30=0.9468; 
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x31=0.8992; 

x32=0.8999; 

x33=0.8999; 

x34=0.8999; 

x35=0.8998; 

x36= 0.8997; 

x37=0.8997; 

x38= 0.8998 ; 

x39=0.8999; 

x40=0.9019; 

x41=0.9224; 

x42=0.9340; 

x43=0.9313; 

x44=0.9153; 

x45=0.8994; 

x46=0.8996; 

x47=0.8998 ; 

x48=0.9000; 

x49=0.8999; 

x50=0.8997; 

x51=0.8996; 

x52=0.8998; 

x53=0.9000; 

x54=0.8999; 

x55=0.8996; 

x56=0.8996; 
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x57=0.8999; 

x58=0.9001; 

x59=0.8998; 

x60=0.8994; 

x61=0.8997; 

x62=0.9136; 

x63=0.9944; 

x64=1.0596; 

x65=1.1037 ; 

x66=1.1247; 

x67=1.1277; 

x68=1.1012; 

x69=1.0485; 

x70=0.9713; 

x71=0.8986; 

x72=0.8998; 

x73=0.9006; 

x74=0.8998; 

x75=0.8986; 

x76=0.8996; 

x77=0.9457; 

x78=1.2391; 

x79=1.5307; 

x80=1.8201; 

x81=2.1105; 

x82=2.4092; 
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x83=2.3017;   

 

   

  while(1){ 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x0; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x1; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x2; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x3; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x4; 

        swatch(0.0001); 

       ADC0=x5; 

        swatch(0.0001); 

       ADC0=x6; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x7; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x8; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x9; 

 

       swatch(0.0001); 
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       ADC0=x10; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x11; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x12; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x13; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x14; 

        swatch(0.0001); 

       ADC0=x15; 

        swatch(0.0001); 

       ADC0=x16; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x17; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x18; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x19; 

 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x20; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x21; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x22; 
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       swatch(0.0001); 

       ADC0=x23; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x24; 

        swatch(0.0001); 

       ADC0=x25; 

        swatch(0.0001); 

       ADC0=x26; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x27; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x28; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x29; 

 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x30; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x31; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x32; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x33; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x34; 

        swatch(0.0001); 



 
Προςομοίωςη καρδιακού παλμού 

 
 

 167 

       ADC0=x35; 

        swatch(0.0001); 

       ADC0=x36; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x37; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x38; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x39; 

 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x40; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x41; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x42; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x43; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x44; 

        swatch(0.0001); 

       ADC0=x45; 

        swatch(0.0001); 

       ADC0=x46; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x47; 
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       swatch(0.0001); 

       ADC0=x48; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x49; 

 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x50; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x51; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x52; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x53; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x54; 

        swatch(0.0001); 

       ADC0=x55; 

        swatch(0.0001); 

       ADC0=x56; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x57; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x58; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x59; 
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       swatch(0.0001); 

       ADC0=x60; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x61; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x62; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x63; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x64; 

        swatch(0.0001); 

       ADC0=x65; 

        swatch(0.0001); 

       ADC0=x66; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x67; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x68; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x69; 

 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x70; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x71; 

       swatch(0.0001); 
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       ADC0=x72; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x73; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x74; 

        swatch(0.0001); 

       ADC0=x75; 

        swatch(0.0001); 

       ADC0=x76; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x77; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x78; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x79; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x80; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x81; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x82; 

       swatch(0.0001); 

       ADC0=x83; 
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                   } 

                              } 

           

 

Με ηνλ ηξόπν απηό θαηαθέξακε λα ζέζνπκε ζηελ είζνδν ηνπ ADC0 έλα 

πξαγκαηηθό ζήκα ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ. Φπζηθά αιιάδνληαο ηηο 

παξακέηξνπο ζηνλ ECG simulator κπνξνύκε λα γελλήζνπκε κηα πιεηάδα 

ηέηνησλ ζεκάησλ εληάζζνληαο αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

θαη πεξηπηώζεηο ζηεθαληαίαο λόζνπ, ηαρπθαξδηάο, θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. 

Με ηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία ηέηνησλ ζεκάησλ εμάγνπκε ρξήζηκα ηαηξηθά 

ζπκπεξάζκαηα. 

 

 

Σρήκα 6.7 
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Σρήκα 6.8 

Τνλίδνπκε όηη νδεγεζήθακε ζηελ εμνκνίσζε ECG ζεκάησλ ιόγσ ηεο 

αδπλακίαο καο λα θαηαγξάςνπκε πξαγκαηηθά ζήκαηα. Γλσξίδνληαο θπζηθά 

ηελ ηνπνινγία ησλ ειεθηξνδίσλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό γηα ηελ 

πξαγκαηηθή θαηαγξαθή ησλ δπλακηθώλ ηεο θαξδηάο θαη ηα είδε ησλ 

δηαθνξεηηθώλ απαγσγώλ γίλεηαη θαηαλνεηό γηαηί είλαη αλαγθαία ε ύπαξμε 

δηαθνξεηηθώλ θαλαιηώλ . Έηζη αθνύ απνθαλζνύκε γηα ην πιήζνο θαη ην είδνο 

ησλ απαγσγώλ πνπ επηζπκνύκε λα ιάβνπκε ηηο νδεγνύκε ζηηο εηζόδνπο ηνπ 

ADC θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκόδνπκε ηηο κεζόδνπο επεμεξγαζίαο πνπ 

αλαπηύμακε ζηηο εθαξκνγέο II,III,IV . 
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