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Περίληψη 

Το ροχαλητό είναι μία κοινή διαταραχή που επηρεάζει το 20-40% του 

συνολικού πληθυσμού. Ο μηχανισμός του ροχαλητού είναι στην ουσία η 

δόνηση ανατομικών δομών στον φαρυγγικό αεραγωγό. Η παλμική κίνηση της 

μαλθακής υπερώας ευθύνεται για τον δυνατό ήχο του ροχαλητού. Η 

αντικειμενική εκτίμηση του ροχαλητού είναι πολύ σημαντική, καθώς το 

ροχαλητό φέρει πληροφορία που σχετίζεται με τη θέση και το βαθμό της 

απόφραξης στο άνω αναπνευστικό σύστημα.  

Όπως η ομιλία, έτσι και το ροχαλητό παράγεται στη φωνητική κοιλότητα. 

Λόγω αυτής της αναλογίας, οι υπάρχουσες τεχνικές ανάλυσης της ομιλίας 

εφαρμόζονται στην εκτίμηση – αξιολόγηση του ροχαλητού. Οι τεχνικές 

ανίχνευσης-εκτίμησης περιλαμβάνουν στις περισσότερες των περιπτώσεων 

ολονύχτια εγγραφή των ήχων του ύπνου και ,στη συνέχεια, επεξεργασία 

αυτών των δεδομένων. Η ταξινόμηση γίνεται βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων, όπως η ενέργεια, η φασματική κατανομή της ενέργειας ή άλλες 

παράμετροι που ορίζουν τα αντίστοιχα μαθηματικά μοντέλα που 

χρησιμοποιούνται. 

Στην εργασία αυτή, παρουσιάζουμε ένα διαφορετικό μηχανισμό 

ανίχνευσης του ροχαλητού. Με τις δυνατότητες που μας δίνει η χρήση 

ενσωματωμένων συστημάτων και μικροελεγκτών στην επεξεργασία σήματος, 

παρουσιάζουμε έναν τρόπο ανίχνευσης ροχαλητού με βάση την ενέργεια του 

σήματος. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε το περιβάλλον μVision της Keil, 

το οποίο μας παρέχει τη δυνατότητα εξομοίωσης του μικροελεγκτή 

ADuC7026, έχοντας στη διάθεσή μας μηδενικό Hardware. Έτσι, 

προγραμματίζουμε το μικροελεγκτή σε γλώσσα C για το πώς θα 

επεξεργάζεται τα αναλογικά σήματα εισόδου. Στη συνέχεια, ασχολούμαστε 

με πραγματικό υλικό, δηλαδή με την αναπτυξιακή πλακέτα της Olimex, η 

οποία έχει ενσωματωμένο και το μικροελεγκτή μας, λαμβάνοντας έτσι 

πραγματικά πλέον δεδομένα.  
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Summary 

Snoring is a prevalent disorder affecting 20-40% of the general population. 

The mechanism of snoring is vibration of anatomical structure in the 

pharyngeal airway. Flutter of the soft palate accounts for the harsh aspect of 

the snoring sound. Objective assessment of snoring is very important, as 

snoring carries information relating to the site and the degree of obstruction 

of the upper airway. 

Similarly to speech, snoring is produced in the vocal tract. Because of this 

analogy, existing techniques for speech analysis have been applied to evaluate 

snoring sounds. The techniques of snoring detection and assessment use all 

night recording of sleep sounds, and processing of the extracted data. The 

classification is being conducted with specific criteria, such as energy or 

spectral energy distribution or other features that depend on the used 

mathematical method. 

In this thesis, we present a different mechanism of snoring detection. 

With the beneficial use of embedded systems and microcontrollers for signal 

processing, we present a method of snoring detection based on the signal 

energy. For this purpose, we use the uVision compiler, which provides full 

simulation of the microcontroller without any hardware. Therefore, we build a 

program in C language for the microcontroller to process the input analog 

signals. Subsequently, we load the program to the development board of 

Olimex, where has embedded the microcontroller we are interested to, and 

finally we receive real-time data. 
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Διάρθρωση Εργασίας  

 

Στο 1
ο
 κεφάλαιο, δίνουμε έναν ορισμό του ροχαλητού, κάνουμε μία 

αναφορά στην αποφρακτική άπνοια, καθώς και στις αιτίες που προκαλούν το 

ροχαλητό και την υπνική αποφρακτική άπνοια. 

Στο 2
ο
 κεφάλαιο, παραθέτουμε μία σειρά μελετών που έγιναν στο 

πρόσφατο παρελθόν πάνω στο ζήτημα της αυτόματης ανίχνευσης ροχαλητού, 

με το ενδιαφέρον μας επικεντρωμένο στη χρησιμοποιούμενη μέθοδο, καθώς 

και στην ακρίβεια της μεθόδου ως προς την επιτυχή ανίχνευση επεισοδίων 

ροχαλητού. 

Στο 3
ο
 κεφάλαιο, ορίζουμε τον μικροελεγκτή και τα χαρακτηριστικά του. 

Επίσης, αναφέρουμε κάποια βασικά στοιχεία για τα ενσωματωμένα 

συστήματα, τους επεξεργαστές τεχνολογίας ARM7TDMI, τα γενικά 

χαρακτηριστικά του μικροελεγκτή ADuC7026 και της πλατφόρμας  που θα 

χρησιμοποιήσουμε.  

Στο 4
ο
 κεφάλαιο, παρατίθενται δύο ενότητες-παραδείγματα 

προγραμματισμού του ADuC7026, με σκοπό την εξοικείωση με το περιβάλλον 

μVision 4 της Keil. Αφορούν κυρίως σε εκείνα  τα χαρακτηριστικά του 

μικροελεγκτή που θα χρησιμοποιήσουμε στα πλαίσια της εργασίας και 

βοηθούν στο να αποκτήσουμε μία εικόνα της αρχιτεκτονικής, των 

περιφερειακών και των καταχωρητών του. 

Στο 5
ο
 κεφάλαιο, αναπτύσσουμε μία μέθοδο ανίχνευσης ροχαλητού 

βασισμένη στην ένταση του σήματος. Συγκεκριμένα, παρέχουμε αναλογικά 

σήματα στα δύο κανάλια του ADC (Analog-to-Digital Converter), 

επιτυγχάνοντας τη μετατροπή τους σε ψηφιακά δεδομένα, με σκοπό την 

μετέπειτα ψηφιακή επεξεργασία τους. 
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Κεφάλαιο 1 

Το ροχαλητό 
 

 

 

 

1.1. Εισαγωγή 

Πολλοί άνθρωποι παρουσιάζουν κάποιου βαθμού δυσκολία στην αναπνοή 

κατά την διάρκεια του ύπνου. Η ηπιότερη μορφή της είναι το ροχαλητό, το οποίο 

είναι απλά θορυβώδης αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η πιο σοβαρή της 

μορφή είναι η αποφρακτική υπνική άπνοια, κατά την οποία οι άνθρωποι 

ροχαλίζουν δυνατά, αλλά επίσης παρουσιάζουν διακοπές στην αναπνοή τους, οι 

οποίες μπορεί να συμβούν έως και εκατοντάδες φορές μέσα στη νύχτα. Παρόλο 

που οι άνθρωποι με υπνική άπνοια είναι συνήθως γνώστες του προβλήματός τους, 

εντούτοις, οι περισσότεροι δεν έχουν αντιληφθεί ότι μπορεί να έχουν ένα 

σοβαρότερο πρόβλημα υγείας. 

 

1.2. Το ροχαλητό 

Το πρωτοπαθές ροχαλητό, το οποίο είναι επίσης γνωστό ως απλό ροχαλητό ή 

καλοήθες ροχαλητό χαρακτηρίζεται από δυνατούς, εκ του ανωτέρου αναπνευστικού 

ήχους, κατά τη διάρκεια του ύπνου χωρίς όμως επεισόδια άπνοιας. Δυστυχώς, είναι 

δύσκολο να ξεχωρίσουμε τους «απλούς ροχαλίζοντες» από αυτούς που πάσχουν 

από υπνική άπνοια. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ροχαλίζουν, αλλά που όμως δεν 

έχουν υπνική άπνοια, δεν παρουσιάζουν υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, 

αλλά και ούτε οι σύντροφοι τους έχουν προσέξει διακοπές αναπνοής κατά τη 

διάρκεια του ύπνου. Εάν υποψιαζόμαστε αποφρακτική υπνική άπνοια, τότε 

χρειάζεται αξιολόγηση από έναν ειδικό ιατρό σε θέματα ύπνου. 
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1.3. Η Υπνική Άπνοια 

Άπνοια είναι η παύση στην αναπνοή, η οποία διαρκεί για τουλάχιστον 10 

δευτερόλεπτα. Τα επεισόδια αυτά συμβαίνουν περισσότερες από επτά (7) φορές 

την ώρα. Πολλές φορές ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει 30-300 περιστατικά 

άπνοιας τη νύχτα. Η υπνική άπνοια, η οποία συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ύπνου, 

μπορεί να διαχωριστεί σε δύο κύριους τύπους. Η κεντρική υπνική άπνοια 

αναφέρεται στις παύσεις της αναπνοής όταν δεν υπάρχει καθόλου προσπάθεια για 

αναπνοή. Με άλλα λόγια, ο εγκέφαλος δεν δίνει «σήμα» στους πνεύμονες να 

πάρουν ανάσα. Η αποφρακτική υπνική άπνοια(Obstructive Sleep Apnea, OSA) 

αναφέρεται στις παύσεις στην αναπνοή κατά τη διάρκεια και εφόσον υπάρχει 

προσπάθεια για αναπνοή. Οι πνεύμονες προσπαθούν να τραβήξουν αέρα μέσα στο 

στήθος, αλλά λόγω εμποδίου ή απόφραξης σε κάποιο σημείο της διαδρομής του 

αεραγωγού,  δεν υπάρχει καθόλου εισροή αέρα. Αυτός ο τύπος τείνει να είναι 

συχνότερος από την άπνοια κεντρικής αιτιολογίας. Και στους δύο τύπους, η άπνοια 

τελικά καταλήγει σε έγερση, ή μεταφορά από βαθύ ύπνο σε ένα ελαφρύτερο 

στάδιο ύπνου. Με τη μετακίνηση σε αυτό το ελαφρύτερο στάδιο ύπνου, φτάνουμε 

σε ένα σημείο, όπου είτε ο αεραγωγός ανοίγει  ή ο εγκέφαλος στέλνει τελικά το 

κατάλληλο σήμα στους πνεύμονες και η αναπνοή ξαναρχίζει. Συνήθως δεν υπάρχει 

αντίληψη αυτών των περιόδων άπνοιας ή των εγέρσεων από τον ασθενή. Το άμεσο 

επακόλουθο της υπνικής άπνοιας, είναι η διαταραχή του φυσιολογικού ύπνου του 

ατόμου, με αποτέλεσμα την εμφάνιση υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, 

πράγμα που καθιστά το άτομο ανεπαρκές. 

 

1.4.  Συμπτώματα της υπνικής άπνοιας 

Οι περισσότεροι ασθενείς με υπνική άπνοια παρουσιάζουν δυνατό ροχαλητό. 

Παρόλα αυτά, κάθε άτομο που ροχαλίζει δεν πάσχει απαραίτητα και από υπνική 

άπνοια. Συχνά ο/η σύζυγος ή σύντροφος θα προσέξουν αναπνευστικές παύσεις και 

θα επιστήσουν την προσοχή σε ένα άτομο για την πιθανότητα άπνοιας. Κάποιοι 

άνθρωποι ξυπνούν κατά περιόδους, με την καρδιά τους να χτυπά δυνατά, 

ιδρωμένοι ή με την αίσθηση πνιγμού. Ο κακής ποιότητας ύπνος που απορρέει από 

την αποφρακτική υπνική άπνοια, οδηγεί στα αισθήματα της κούρασης και υπνηλίας 

κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε 

πρωινούς πονοκεφάλους, χαμηλή συγκέντρωση, αδύνατη μνήμη και μειωμένη 

απόδοση στην εργασία. 
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1.5.  Τι προκαλεί το ροχαλητό και την αποφρακτική υπνική άπνοια. 

 

 

Εικόνα 1.1 

Οι θορυβώδεις ήχοι του ροχαλητού εμφανίζονται όταν υπάρξει κάποιου είδους 

απόφραξης στην ελεύθερη δίοδο του αέρα στο πίσω μέρος της μύτης και το 

στόματος. Η ανατομική αυτή περιοχή που αποτελεί το πιο ευένδοτο σημείο της 

αναπνευστικής οδού και είναι ακριβώς η περιοχή εκείνη όπου η γλώσσα και ο 

φάρυγγας, συναντούν την μαλθακή υπερώα (ουρανίσκο) και τη σταφυλή.  

 

Ο αεραγωγός αρχίζει από τη μύτη και το στόμα, εκτείνεται διαμέσου του φάρυγγα, 

λάρυγγα και τραχεία, και τελικά καταλήγει στους πνεύμονες. Παρόλο που η τραχεία 

δεν υποχωρεί στην αρνητική πίεση, τα υπόλοιπα μέρη της αναπνευστικής οδού δεν 

έχουν τις ίδιες ιδιότητες. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι μύες οι 

οποίοι διατηρούν την αναπνευστική οδό ανοιχτή, χαλαρώνουν, οδηγώντας έτσι σε 

κατάρρευση την αναπνευστική οδό. Εφόσον οι πνεύμονες προσπαθούν να 

εισπνεύσουν την ίδια ποσότητα αέρα διαμέσου μικρότερου σε διάμετρο οδού, η 

ταχύτητα εισροής του αέρα πρέπει να αυξηθεί. Ταχύτερες ταχύτητες ροής αέρα 

θέτουν τις εύκαμπτες δομές του στοματοφάρυγγα, όπως την οροφή του στόματος ή 

αλλιώς υπερώα, και τη γλώσσα σε δόνηση, η οποία και προκαλεί τους ενοχλητικούς 

θορύβους του ροχαλητού. Εάν η κατάρρευση της αναπνευστικής οδού είναι πλήρης, 

τότε η εισροή του αέρα σταματάει και ακολουθεί άπνοια. Η αποφρακτική υπνική 

άπνοια χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια απόφραξης της 

αναπνευστικής οδού, τα οποία συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου, συνήθως 

σχετίζονται με πτώση στα επίπεδα του οξυγόνου στο αίμα και οδηγούν σε υπνηλία 

κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η αναπνευστική οδός μπορεί να αποφραχθεί σε 

οποιοδήποτε σημείο από τη μύτη μέχρι το λάρυγγα, αν και σε μερικές περιπτώσεις 

υπάρχει μερική απόφραξη σε πολλαπλά επίπεδα. Η μύτη μπορεί να αποφραχθεί 

από σκολίωση ρινικού διαφράγματος, φλεγμονή, αλλεργίες ή αδυναμία των 

χόνδρων οι οποίοι υποστηρίζουν τη μύτη. 
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Οι αιτίες που προκαλούν το ροχαλητό είναι: 

• Ελάττωση του μυϊκού τόνου της γλώσσας και του λαιμού, όπως σε 

περιπτώσεις χρήσης αλκοόλ ή φαρμάκων που προκαλούν υπνηλία, 

οπότε η γλώσσα πέφτει προς τα πίσω κατά τη διάρκεια του ύπνου ή 

ακόμα και οι μύες του πλάγιου φαρυγγικού τοιχώματος πέφτουν προς 

τα μέσα, αποφράσσοντας έτσι τον αεραγωγό και προκαλώντας το 

ροχαλητό. 

• Μεγάλη μυϊκή μάζα  των ιστών του τραχήλου που παρατηρείται 

συνήθως στα παιδιά με υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων και 

αμυγδαλών, αλλά και στους υπέρβαρους ενήλικες με σεσημασμένη 

μυϊκή μάζα στον τράχηλο. 

• Επιμήκης μαλθακή υπερώα ή/ και σταφυλή 

• Απόφραξη ρινικών αεραγωγών όπως π. χ σε περιπτώσεις σκολίωσης 

ρινικού διαφράγματος, πολυπόδων ρινός, χρόνιας 

παραρρινοκολπίτιδας, ρινικής αλλεργίας αλλά και εξωτερικών 

παραμορφώσεων της ρινικής πυραμίδας που προκαλούν απόφραξη της 

ρινικής αναπνοής με αποτέλεσμα την πρόκληση ροχαλητού. 

Υπερτροφικές αμυγδαλές ή ευμεγέθης γλώσσα μπορεί να αποφράξουν το 

στόμα και το φάρυγγα. Το μέγεθος και το σχήμα της κάτω γνάθου  μπορούν επίσης 

να παίξουν έναν ρόλο, με το να περιορίσουν το χώρο στον οποίο η γλώσσα και οι 

παρίσθμιες αμυγδαλές πρέπει να χωρέσουν. Όσο περισσότερο περιορισμένη είναι η 

αναπνευστική οδός όταν ένα άτομο είναι ξύπνιο, τόσο περισσότερο πιθανό είναι να 

υπάρξει απόφραξη κατά τη διάρκεια του ύπνου. 

 

Εικόνα 1.2 
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1.6. Η διάγνωση 

Μία καθιερωμένη μέθοδος διάγνωσης της υπνικής άπνοιας είναι η PSG 

(Polysomnography), γνωστή και ως μελέτη του ύπνου. Είναι μία εξέταση που 

περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους, το όνομα της οποίας προέρχεται από τα 

συνθετικά: το ελληνικό πολύς (υποδεικνύει τα πολλά κανάλια) το λατινικό somnus 

(ύπνος) και το ελληνικό γράφειν. Αποτελείται από τις καταγραφές φυσιολογικών 

σημάτων του ασθενούς όπως ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, 

ηλεκτροοφθαλμογράφημα, ηλεκτροκαρδιογράφημα, ηλεκτρομυογράφημα της 

κάτω γνάθου και των κάτω άκρων, την από του στόματος ροή του αέρα με χρήση 

θερμίστορ, την ένταση του ήχου του ροχαλητού(ή του ήχου της αναπνοής) με τη 

χρήση εξωτερικού φαρυγγικού μικροφώνου, την κίνηση του θώρακα και της κοιλιάς 

χρησιμοποιώντας επαγωγική πληθυσμογραφία, μέτρηση του κορεσμού του 

οξυγόνου στο αίμα με οξυμετρία. Εξετάζοντας αυτά τα σήματα ένας ειδικός μπορεί 

να προσδιορίσει τον τύπο της υπνικής άπνοιας και άλλες υπνικές διαταραχές. Όμως, 

δεδομένου ότι η ανάλυση με συσκευή PSG απαιτεί ο ασθενής να περάσει τη νύχτα 

στο νοσοκομείο με πολλά ηλεκτρόδια μετρήσεων συνδεδεμένα στο σώμα του, είναι 

χρονοβόρο και εξαιρετικά άβολο για αυτόν. Καταλήγουμε στο ότι υπάρχει τεράστια 

ανάγκη για ένα απλοποιημένο διαγνωστικό όργανο, ικανό να δίνει μία αξιόπιστη 

διάγνωση/έλεγχο της ΑΥΑ(OSA) στο σπίτι. 
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Κεφάλαιο 2 

Μέθοδοι ανίχνευσης ροχαλητού 

 

 

 

2.1  Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται μία σειρά μελετών που έγιναν στο πρόσφατο 

παρελθόν πάνω στο ζήτημα της αυτόματης ανίχνευσης ροχαλητού. 

Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στη χρησιμοποιούμενη μέθοδο, καθώς και 

στην ακρίβεια της μεθόδου ως προς την επιτυχή ανίχνευση επεισοδίων ροχαλητού. 

 

2.2  Οι μέθοδοι 

2.2.1.Αρχές της ακουστικής μέτρησης του ήχου του ροχαλητού 

Ο ήχος είναι η δόνηση ενός φυσικού μέσου. Η δόνηση προκαλεί διάδοση 

κυμάτων πίεσης, τα οποία μπορούν να μετρηθούν. Η μονάδα μέτρησης της 

ακουστικής πίεσης είναι το 1 Pascal [Pa]. Συνήθως, μία δεδομένη πίεση p συνδέεται 

με μία πίεση αναφοράς p0. Από σύμβαση, η p0 ισούται με 20 μPa, το οποίο είναι το 

μέσο κατώφλι της ανθρώπινης ακοής στο 1 kHz. Ο λογάριθμος αυτού του λόγου 

είναι το Στάθμη Ακουστικής Πίεσης (Sound Pressure Level, SPL), το οποίο 

εκφράζεται σε decibel (dB). 

 SPL=20��	
� � ��                                                                                                                         

Ως εκ τούτου, αν αυξήσουμε την ακουστική πίεση κατά 10, το ΣΑΠ θα αυξηθεί 

κατά 20 dB. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε το λογαριθμικό μέτρο είναι ότι ταιριάζει 

καλύτερα στην ανθρώπινη αντίληψη της ακουστικότητας από ένα γραμμικό μέτρο. 
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Ένα ηχητικό σήμα μπορεί να ληφθεί με ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Στη συνέχεια, 

γίνεται μία σύντομη αναφορά στις αρχές της καταγραφής, της επεξεργασίας και της 

ανάλυσης του ήχου(σχήμα 2). 

Τα ηχητικά σήματα που διαδίδονται μέσω του αέρα καταγράφονται με 

μικρόφωνα. Αυτές οι συσκευές μετατρέπουν τις μεταβολές της πίεσης σε ένα 

ηλεκτρικό σήμα (Volt) και διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Τα πυκνωτικά 

μικρόφωνα έχουν μία μεμβράνη ή μία ευλύγιστη πλάκα που πάλλεται με τις 

μεταβολές της πίεσης του αέρα. Ο πυκνωτής αποτελείται από αυτή τη μεμβράνη 

και μία δεύτερη πλάκα που είναι ακίνητη. Μία συνεχής τάση, γνωστή ως τάση 

πόλωσης, εφαρμόζεται μεταξύ των δύο πλακών. Οι μεταβολές της χωρητικότητας 

από την κίνηση των μεμβρανών μετατρέπονται σε σήματα τάσης. Τα πυκνωτικά 

μικρόφωνα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο στα εργαστήρια 

ακουστικής. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα ηλεκτροδυναμικά( ή προπολωμένα). Η 

λειτουργία τους είναι παρόμοια με αυτή των πυκνωτικών, αλλά πρέπει να μην 

υπάρχει εξωτερική τάση πόλωσης. Έχουν μικρό μέγεθος και χαμηλό κόστος. Τα 

πιεζοηλεκτρικά ή κρυσταλλικά μικρόφωνα-η τρίτη κατηγορία- έχουν μία μεμβράνη 

που συνδέεται με έναν πιεζοηλεκτρικό στοιχείο. Όταν αυτό κινείται, παράγεται 

τάση. 

Είναι σημαντικό το ληφθέν σήμα να είναι κατά κύριο λόγο ο ήχος που πηγαίνει 

από τη μύτη και το στόμα κατευθείαν στο μικρόφωνο. Γι’ αυτό, πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στη θέση του μικροφώνου. Οι καταγραφόμενοι ήχοι που 

προκύπτουν από ανακλάσεις σε αντικείμενα όπως το κρεβάτι, το ταβάνι, έπιπλα και 

τοίχους πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο. Ο χώρος που υπάρχει μεγάλη 

αντήχηση ονομάζεται έμμεσο πεδίο, ενώ στο άμεσο ή ελεύθερο πεδίο η σχετική 

ποσότητα των ανακλώμενων ήχων είναι αμελητέα. Ένα ambient μικρόφωνο πρέπει 

να τοποθετείται στο ελεύθερο πεδίο με εμβέλεια από το στόμα μικρότερη από την 

κρίσιμη ή την απόσταση αντήχησης, που είναι στο όριο μεταξύ του έμμεσου και του 

άμεσου πεδίου. 

Όσο αφορά στην τοποθέτηση του μικροφώνου για την καταγραφή του 

ροχαλητού υπάρχουν πολλές απόψεις στη δημοσιευμένη βιβλιογραφία και, μέχρι 

στιγμής, δεν υπάρχουν συστάσεις και τυποποίηση. Πιθανά μέρη για την 

τοποθέτηση του μικροφώνου είναι περιοχές δέρματος στο λάρυγγα ή στην τραχεία, 

στην αναπνευστική οδό ή στον περιβάλλοντα αέρα. Εναλλακτικά, το μικρόφωνο 

μπορεί να τοποθετηθεί στο μέτωπο. Μία πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το εύρος 

συχνοτήτων των καταγραφόμενων ήχων μπορεί να εξαρτάται από το πού θα 

βάλουμε το μικρόφωνο, καθώς οι υψηλότερες συχνότητες μπορεί να χαθούν όταν 

το μικρόφωνο έρχεται σε επαφή με το δέρμα. 
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Εικόνα 2.1 

Ο θόρυβος ‘Ν’, που λαμβάνεται από το μικρόφωνο, όπως ο θόρυβος του 

κλιματισμού ή ήχοι που δε σχετίζονται με το ροχαλητό, πρέπει να είναι μικρός σε 

σχέση με τον πραγματικό ήχο του ροχαλητού ‘S’. Ο λόγος  

��� = 20��	
�(��),                                                                                                                              

ονομάζεται λόγος σήματος προς θόρυβο, και πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος κατά 

προτίμηση άνω των 20 dB. Μέτρα για τη βελτίωση του SNR είναι η τοποθέτηση του 

μικροφώνου κοντά στο στόμα, χρησιμοποιώντας κατευθυντικό μικρόφωνο, που έχει 

μικρή απόσταση από το διάφραγμα, και η μείωση των εξωτερικών θορύβων. 

 

Φιλτράρισμα και μετατροπή σε ψηφιακή μορφή 

Το σήμα που παίρνουμε από το μικρόφωνο είναι προενισχυμένο και έχει 

περάσει από ηλεκτρονικά φίλτρα προκειμένου να αφαιρεθούν οι χαμηλές 

συχνότητες (από ένα υψιπερατό φίλτρο) και οι υψηλές συχνότητες (από ένα 

κατωδιαβατό φίλτρο). Τα δύο αυτά φίλτρα μαζί αποτελούν ένα ζωνοδιαβατό 

φίλτρο. Η συχνότητα στην οποία ρυθμίζονται εξαρτάται από τις ακουστικές 

συχνότητες που μας ενδιαφέρουν, οι οποίες προσδιορίζονται από τους στόχους και 

τις λεπτομέρειες του πειράματος. Μία συχνότητα υψιπερατού στα 20 kHz είναι 

αρκετά ικανοποιητική για να πάρουμε τις πληροφορίες που θέλουμε από τους 

ήχους του ροχαλητού, ενώ μία συχνότητα κατωδιαβατού στα 3 kHz τουλάχιστον 

είναι συνήθως κατάλληλη για εγγραφή σε υψηλότερες συχνότητες. 

Τα φιλτραρισμένα ακουστικά σήματα στη συνέχεια ψηφιοποιούνται με έναν 

μετατροπέα ADC. Δειγματολαμβάνει το αναλογικό σήμα του μικροφώνου με κάποιο 

ρυθμό που καθορίζεται από το κατωδιαβατό φίλτρο. Για να αποφύγουμε τη 
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φασματική επικάλυψη, η συχνότητα δειγματοληψίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 

ίση με δύο φορές (ή δυόμιση φορές) τη χαμηλή συχνότητα του σήματος. Για 3 kHz, 

η συχνότητα δειγματοληψίας θα είναι τουλάχιστον ίση με 7.5 kHz. Για την εγγραφή 

του ροχαλητού αρκεί μία συχνότητα δειγματοληψίας των 12 kHz. Το ψηφιακό πλέον 

σήμα μπορεί να αποθηκευτεί σαν αρχείο ήχου σε κάποιο προσωπικό Η/Υ. 

Οι ψηφιοποιημένοι καταγεγραμμένοι ήχοι πρέπει να υποστούν περαιτέρω 

επεξεργασία για να καταλήξουμε σε κάποιο μορφότυπο (format) που θα φανεί 

χρήσιμο σε περιπτώσεις όπως στο replay του ήχου, στη γραφική αναπαράσταση του 

σήματος, στην εκτίμηση της έντασης του ήχου, στη χρονική και φασματική 

ανάλυση, στην ταυτοποίηση και κατηγοριοποίηση των γεγονότων κλπ. Ένας 

σημαντικός στόχος που προκύπτει από την καταγραφή του ροχαλητού είναι η 

μέτρηση της έντασης και της ποιότητας. Αυτό μας οδηγεί στο να μετασχηματίσουμε 

τα σήματα σε φυσικά και μαθηματικά δεδομένα ώστε να μπορέσουμε να τα 

ερμηνεύσουμε. Ένα απλό σήμα, όπως το ημίτονο, χαρακτηρίζεται πλήρως από το 

πλάτος του και τη συχνότητα. Για πιο σύνθετα σήματα, όπως το ροχαλητό, 

χρειαζόμαστε και άλλα μεγέθη. Ακολουθούν κάποιες βασικές μέθοδοι. 

• Μέτρηση της έντασης σταθμισμένου ήχου 

Ο λόγος που χρησιμοποιούμε βάρη είναι για να μιμηθούμε την αντίληψη της 

ακουστικότητας. Η ακουστικότητα είναι ένα αντιληπτικό μέγεθος, σε αντίθεση με 

φυσικά και τεχνικά μεγέθη όπως volt ή dB. Είναι πιθανόν να φιλτράρουμε ή να 

σταθμίσουμε το σήμα του μικροφώνου με σκοπό να μειώσουμε την επιρροή 

συγκεκριμένων συχνοτήτων στο μετρούμενο σήμα. Το φίλτρο μπορεί να 

περιλαμβάνεται στον ενισχυτή του μικροφώνου ή μπορεί να τοποθετηθεί στη 

συνέχεια της γραμμής επεξεργασίας του σήματος. Πολύ κοινά είναι τα 

επονομαζόμενα A, B, C, D-βάρη. Το Α είναι αυτό που χρησιμοποιείται πιο συχνά, 

καθώς αποτυπώνει την ανθρώπινη αντίληψη της ακουστικής πίεσης κατά μήκος του 

εύρους συχνοτήτων(Εικόνα 2.2). Το Α-σταθμισμένο SPL ορίζεται ως  dBΑ ή dB(Α). 

 

Εικόνα 2.2 
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Η ήρεμη αναπνοή σε απόσταση 10 cm από το στόμα μόλις που ακούγεται και 

παράγει ακουστική πίεση της τάξης των 25 και 17 dB στην εισπνοή και την εκπνοή 

αντίστοιχα. Η βαριά αναπνοή μετρούμενη σε απόσταση 1 m από το στόμα μπορεί 

να φτάσει το επίπεδο των 40 dBΑ, τιμή η οποία προτείνεται από κάποιους 

συγγραφείς ως το κατώφλι για τη μετάβαση από την αναπνοή στο ροχαλητό. 

• Ενεργός τιμή και συντελεστής κορυφής(crest factor) 

Η μέση τετραγωνική τιμή (ή ενεργός τιμή) ενός σήματος V, π.χ. της τάσης του 

μικροφώνου, ορίζεται ως η τετραγωνικά ρίζα της μέσης τιμής των τετραγωνικών 

τιμών του σήματος. 

���� = �1� � �� 
!

�"
  

Για ένα συνεχές σήμα πλάτους Α, η ενεργός τιμή του ισούται με το πλάτος Α. 

Για ένα ημίτονο με πλάτος Α, η αντίστοιχη ενεργός τιμή ισούται με # √2⁄ . Για πιο 

σύνθετα σήματα μπορεί να μειώνεται ακόμη περισσότερο. Ο συντελεστής κορυφής 

είναι ο λόγος της υψηλότερης απόλυτης τιμής του σήματος προς την ενεργό τιμή 

του. Για ένα συνεχές σήμα πλάτους Α, ο συντελεστής είναι ίσος με 1, για ένα 

ημίτονο πλάτους Α είναι √2. Ένας υψηλός συντελεστής μπορεί να δείχνει ένα σήμα 

με πολλές κορυφές. Ροχαλητά που συνδέονται με την παλμική κίνηση της μαλθακής 

υπερώας περικλείουν μία σειρά από παλμούς υψηλού ενεργειακού περιεχομένου. 

Εφαρμογή της ανάλυσης με συντελεστές κορυφής εξυπηρετούν στην αναγνώριση 

υπερωικού ή μη-υπερωικού ροχαλητού(Εικόνα 2.3). 
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Εικόνα 2.3 

• Ισοδύναμο επίπεδο θορύβου(Equivalent Noise Level) 

Το Equivalent Noise Level ισούται με 

 &'(,* = 10��	 �
* +,�,�  και εκφράζεται σε dB.   

Εάν το σήμα είναι σταθμισμένο, για παράδειγμα με Α-βάρος, τότε το &'(,* 

εκφράζεται σε dBΑ. Με άλλα λόγια, είναι το μέσο επίπεδο του χρονικά 

σταθμισμένου σήματος, το οποίο έχει το ίδιο επίπεδο με ένα σήμα καθορισμένου 

SPL.  

Για να έχουμε μία εικόνα της στατιστικής κατανομής της έντασης του σήματος, 

υπολογίζουμε τα επί τοις εκατό επίπεδα (&-�), που μας δείχνουν το επίπεδο που 

έχει φτάσει ή υπερβεί η ένταση του ήχου στο ποσοστό του χρόνου (Per%). Για 

παράδειγμα, &
, &. και &
� είναι τα επίπεδα ήχου που έφτασαν ή υπερέβησαν το 

1%, το 5% και το 10% του χρόνου αντιστοίχως. Στην ουσία, δείχνουν τα μέγιστα 

θορύβου στην ηχητική εγγραφή. 

 

• Φάσμα και φασματογράφημα 

Το σήμα μπορεί να περιέχει αρκετές συχνότητες συγχρόνως. Είναι σύνηθες να 

υπολογίζουμε το μετασχηματισμό Fourier ή τη φασματική πυκνότητα της ενέργειας 

ενός σήματος προκειμένου να πάρουμε το φάσμα συχνοτήτων του σήματος. Για 

χρονικώς μεταβαλλόμενα σήματα, όπως ομιλία, μουσική, ροχαλητό, μπορούμε να 

υπολογίσουμε το φάσμα συχνοτήτων για διαδοχικά τμήματα του σήματος. Έτσι 
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καταλήγουμε στο φασματογράφημα, στο οποίο ο χρόνος είναι στον οριζόντιο άξονα 

και η συχνότητα στον κάθετο. 

 

Εικόνα 2.4 

Στην εκτίμηση της έντασης και της ποιότητας του ήχου παίζουν ρόλο 

παράγοντες όπως το ανθρώπινο αυτί και ο εγκέφαλος, γι’ αυτό δεν μπορούν να 

εκφραστούν  με αμιγώς φυσικά μεγέθη. Η ψυχοακουστική μελετά τις σχέσεις 

μεταξύ των ακουστικών ερεθισμάτων και αίσθησης της ακοής ονομάζεται 

ψυχοακουστική. Η ακουστικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό (ιδιότητα) της ακοής, 

σύμφωνα με το οποίο οι ήχοι τοποθετούνται σε μία κλίμακα από τον πιο απαλό 

στον πιο δυνατό. Το επίπεδο ακουστικότητας ενός δοθέντος ήχου είναι το 

ισοδύναμο SPL ενός ήχου αναφοράς. Αυτός ο ήχος αναφοράς αποτελείται από ένα 

ημιτονοειδές κύμα  συχνότητας 1 kHz που δίνεται απευθείας μπροστά στους 

παρατηρητές, οι οποίοι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα ακοής. Ρυθμίζεται σε ένα 

επίπεδο, στο οποίο οι παρατηρητές κρίνουν ότι ο ήχος αναφοράς γίνεται εξίσου 

δυνατός με τον άλλον ήχο. Το επίπεδο ακουστικότητας εκφράζεται σε phon.  

Τέλος, λαμβάνεται υπόψη ένα τρίτο επίπεδο, το επίπεδο ενόχλησης. Η 

ενόχληση ίσως να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ροχαλητό, καθώς όχι μόνο 

συνδέεται με τα χαρακτηριστική του θορύβου, αλλά και με την ψυχολογική 

κατάσταση του παρατηρητή. Για παράδειγμα η ενόχληση εξαρτάται από την 

ψυχοφυσιολογικούς παράγοντες όπως τη διάθεση του ακροατή και τη σχέση 

του/της με το άτομο που ροχαλίζει. Η ψυχοακουστική ενόχληση εξαρτάται από την 

ακουστικότητα, την τονικότητα και τη “δομή” του ήχου. Αν και η πνευματική 

κατάσταση του ακροατή είναι εξέχουσας σημασίας, υποκειμενικές παράμετροι 

συνήθως δε λαμβάνονται υπόψη σε μία αντικειμενική εκτίμηση της ενόχλησης. 

Αυτές οι τεχνικές επιτρέπουν το διαχωρισμό μεταξύ πραγματικών γεγονότων 

ροχαλητού και άλλων ήχων, όπως επίσης και τη διαφοροποίηση μεταξύ αυτού που 

θεωρείται ως «απλό ροχαλητό» και γεγονότων που ανήκουν στο φάσμα της 

αποφρακτικής υπνικής άπνοιας. 

Κωδικοποίηση Γραμμικής Πρόγνωσης(Linear Predictive Coding, LPC) 

χρησιμοποιείται ευρέως στην ανάλυση ομιλίας. Βασίζεται σε ένα μαθηματικό 

μοντέλο p συντελεστές, όπου p είναι η τάξη του μοντέλου. Αυτοί οι συντελεστές 
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μέσα από μία μαθηματική διαδικασία δίνουν τελικά μία βέλτιστη περιγραφή του 

σήματος εισόδου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή παράθυρο. 

Αντί να χρησιμοποιήσουμε την LPC για να πάρουμε πληροφορίες για το φάσμα, 

μπορούμε να μετασχηματίσουμε κατευθείαν το σήμα του μικροφώνου στο πεδίο 

της συχνότητας με το Μετασχηματισμό Fourier, και συγκεκριμένα με το βραχύχρονο 

Μετασχηματισμό Fourier(FFT). Η φασματική ανάλυση που έκανε ο Fiz έδειξε ότι 

υπάρχουν δύο πρότυπα. Το πρώτο πρότυπο χαρακτηρίζεται από μία θεμελιώδη 

συχνότητα και αρκετές αρμονικές. Το δεύτερο πρότυπο χαρακτηρίζεται από μία 

κορυφή χαμηλής συχνότητας με την ηχητική ενέργεια να εκτίνεται σε μία στενότερη 

ζώνη συχνοτήτων, και χωρίς να διαπιστώνεται η ξεκάθαρη ύπαρξη αρμονικών. 

Οι απλοί «ροχαλίζοντες» και δύο άτομα με OSA έδειξαν το πρώτο πρότυπο. Οι 

υπόλοιποι OSA ασθενής έδειξαν το δεύτερο. 

Η τρίτη μέθοδος είναι η κυματική ανάλυση. Το πλεονέκτημά της σε σχέση με το 

FFT είναι ότι αναπαριστά καλύτερα συναρτήσεις που έχουν ασυνέχειες και 

απότομες κορυφές. Η ανάλυση αυτή εκτελείται για την ανίχνευση OSA. 

 Μόνο τα «πραγματικά» ροχαλητά θα πρέπει να επιλέγονται στη διαδικασία, 

άλλοι ήχοι πρέπει να απομακρύνονται. Επιπλέον, αυτά τα μοντέλα πρέπει να δίνουν 

επιπρόσθετες πληροφορίες για τη φύση των συμβάντων ροχαλητού και να έχουν 

έτσι προγνωστική αξία σε σχέση με τα κλινικά αποτελέσματα. 

Η μέθοδος των Κρυμμένων Μαρκοβιανών Μοντέλων(Hidden Markov Models, 

HMM) είναι μία τεχνική ανάλυσης που χρησιμοποιείται ευρέως στα προβλήματα 

ταξινόμησης, συγκεκριμένα στην αναγνώριση ομιλίας. Είναι ένα στατιστικό μοντέλο 

στο οποίο το σύστημα χωρίζεται σε έναν αριθμό καταστάσεων με άγνωστες 

παραμέτρους. Η πρόκληση είναι να προσδιορίσουμε τις κρυμμένες παραμέτρους 

των δεδομένων που παρακολουθούμε. Από το σήμα εισόδου προκύπτουν κάποια 

χαρακτηριστικά που συνδυάζονται σε στατιστικά πλαίσια και οδηγούν σε μία 

απόφαση αν είναι ή δεν είναι ροχαλητό. Ο Duckitt εφάρμοσε το ΗΜΜ στην 

αυτόματη ανίχνευση, το χωρισμό σε τμήματα και την εκτίμηση των ήχων του 

ροχαλητού. Κατέγραψαν διάφορους ήχους του υπνοδωματίου και τους χώρισαν 

χειροκίνητα στις κατηγορίες: ροχαλητό, αναπνοή, θόρυβος από τα σκεπάσματα, 

ησυχία, άλλος θόρυβος(συμπεριλαμβάνονται θόρυβοι αυτοκινήτων, γαβγίσματα 

σκύλου κλπ). Βρήκαν ότι το 82-89% των ροχαλητών μπορούν να αναγνωριστούν 

σωστά. 

Ένας άλλος τρόπος να ξεχωρίσουμε τα ροχαλητά από τα μη-ροχαλητά είναι να 

αναλύσουμε κατανομές ενέργειας υποζώνης στα 500 Hz στα  καταγεγραμμένα 

τμήματα στη διάρκεια του ύπνου. Τα επεισόδια ροχαλητού έχουν ένα συγκεκριμένο 

πρότυπο στο φασματογράφημα και μπορούν εύκολα να διακριθούν από άλλους 

ήχους με βάση τη χαρακτηριστική ενεργειακή κατανομή υποζώνης. Η ακρίβεια 

αυτής της μεθόδου για την ανίχνευση επεισοδίων ροχαλητού βρέθηκε 97.3% στους 

απλούς «ροχαλίζοντες» και 86.8% στους ασθενείς με ΟSA. 
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Το pitch είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ομιλίας. Συνδέεται με τη 

συχνότητα δόνησης των φωνητικών χορδών και συσχετίζεται με τον τόνο και τον 

τονισμό της ομιλίας. Ως εκ τούτου, pitch είναι το πεδίο του χρόνου που αντιστοιχεί 

στη θεμελιώδη συχνότητα. Επειδή η ομιλία μεταβάλλεται με το χρόνο, θα 

μεταβάλλεται και το pitch. Για να αναλύσουμε την ομιλία, συνηθίζεται να 

ανιχνεύουμε το pitch. Σε αναλογία με την ομιλία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

κάποια εργαλεία και για την ανάλυση του ροχαλητού. Συγκεκριμένα, η ανίχνευση 

του pitch είναι ενδιαφέρουσα διότι-όπως και στη φωνή-είναι ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό των ήχων του ροχαλητού. Πρόσφατες μελέτες εστιάζουν στα 

χαρακτηριστικά του μεταβαλλόμενου pitch στο χαρακτηρισμό των συμβάντων 

ροχαλητού.  

Ακουστικές μετρήσεις του ροχαλητού έχουν εφαρμοστεί στην κλινική ιατρική 

για διάφορους σκοπούς. Επειδή, για αυτόν που ροχαλίζει γίνεται αναφορά στις 

περισσότερες φορές από το άτομο που μοιράζεται το ίδιο κρεβάτι, του οποίου η 

εντύπωση για το ροχαλητό είναι περισσότερο από υποκειμενική, είναι έκδηλη η 

ανάγκη για αντικειμενική εκτίμηση. Για το σκοπό αυτό, έχουν αρχίσει να 

χρησιμοποιούνται τεχνικές για τη μέτρηση της έντασης και της ενόχλησης του 

ροχαλητού. Επιπλέον, ερευνητές έχουν προσπαθήσει να ταυτοποιήσουν και να 

ποσοτικοποιήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά των ήχων ροχαλητού που δείχνουν στην 

κατεύθυνση της συνύπαρξης της OSA. Η PSG είναι σταθερή αξία για τη διάγνωση 

αυτής της δυσλειτουργίας, αλλά είναι αργή και ακριβή. Στην Ωτορινολαρυγγολογία, 

το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατευθύνεται στην ταυτοποίηση της αρχικής θέσης στον 

άνω αναπνευστικό όπου παράγονται οι ήχοι. Πιστεύεται ότι αν η μαλθακή υπερώα 

είναι η κύρια πηγή του ροχαλητού, η χειρουργική λύση θα είναι πιο επιτυχής. 

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι με την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών 

ακουστικής ανάλυσης, είναι δυνατόν να διαφοροποιήσουμε το υπερωικό από το 

μη-υπερωικό ροχαλητό. Τέλος,, πρέπει να πραγματοποιείται αντικειμενική 

αξιολόγηση του ροχαλητού πριν και μετά τις θεραπευτικές παρεμβάσεις, για να 

αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας ή όχι. 

Μετρώντας ένταση και ενόχληση του ροχαλητού 

Ο Hoffstein ήταν ο πρώτος που δοκίμασε την υποκειμενική αντίληψη του 

ροχαλητού και τη σύγκρινε με αντικειμενικά μεγέθη σε 25 ασθενείς. Η σύγκριση του 

αριθμού των ροχαλητών στην PSG με τον αριθμό των ροχαλητών που αντιλήφθηκαν 

στο replay μίας κασέτας δύο τεχνικοί, έδειξε μία συμφωνία 25%, που σημειώθηκε 

στα 11 από τα 25 υποκείμενα. Στους άλλους ασθενείς, υπήρχε μία διαφωνία 

ανάμεσα στα αντιληπτά και τα αντικειμενικά ροχαλητά, ή ανάμεσα στους 

παρατηρητές. Η ταύτιση μεταξύ  των δύο παρατηρητών στο να κρίνουν τη 

σοβαρότητα του ροχαλητού μετριάστηκε.(weighted Cohen’s kappa=0.49). 

Κατέληξαν ότι το ροχαλητό είναι πολύ υποκειμενικό και ότι χρειάζεται περαιτέρω 

ανάπτυξη αυτών των μεθόδων. 
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Η συστηματική μέτρηση της ένταση των ήχων ροχαλητού στο εργαστήριο 

ύπνου σε 1139 άτομα έδειξε μία μέση στάθμη  &'( στα 46.2(7.91) dBΑ. 55 dBΑ 

εξήχθησαν από το 12.3% των ασθενών. Τα μέσα επίπεδα έντασης του ροχαλητού 

ήταν σημαντικά υψηλότερα στους άνδρες από ότι στις γυναίκες. Αυτά τα ευρήματα 

υπερβαίνουν κατά πολύ τα αποδεκτά όρια που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας για τα ανώτερα όρια πίεσης τη νύχτα, τα οποία είναι &'( = 30 dBA και &456 = 45 9:;. Εφόσον δεν πάρθηκαν δεδομένα για την αντίληψη του συντρόφου 

σε αυτή την έρευνα, υποστηρίχθηκε ότι ο θόρυβος που παρήγαγε  το ροχαλητό 

ήταν ικανοποιητικά δυνατός ώστε να ενοχλεί ή να διακόπτει τον ύπνο αυτού που 

ροχάλιζε, αλλά και του διπλανού. 

Τέλος, η ενόχληση προσδιορίζεται όχι μόνο από τον ίδιο το θόρυβο, αλλά και 

από ψυχολογικές περιπλοκές και την πνευματική κατάσταση των παρατηρητών. 

Μία πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι η μέση ενόχληση που προκαλείται από το 

ροχαλητό διαφέρει από το ένα συμβάν στο άλλο, κάποιοι ήχοι του ροχαλητού είναι 

περισσότερο αποδεκτοί από άλλους. Λαμβάνοντας υπόψη της μεταβαλλόμενες 

ιδιότητες των συμβάντων κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγραφής, βρέθηκε ότι οι 

χρονικές μεταβολές των χαρακτηριστικών του ροχαλητού ήταν μικρού έως μέσου 

μεγέθους Το συμπέρασμα ήταν ότι οι ακροατές δεν ήταν σταθεροί στη 

βαθμολόγησή τους, αλλά και ότι οι βαθμολογίες μεταξύ των ακροατών διέφεραν. 

Γι’ αυτό, η ευαισθησία που έχει στο θόρυβο κάθε ακροατής είναι εξίσου σχετική 

όπως και ο ίδιος ο ήχος του ροχαλητού για την εκτίμηση της ενόχλησης. 

 

Το ροχαλητό ως δείκτης συνύπαρξης OSA 

Κατά σύμβαση, γίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ του τακτικού ροχαλητού, το 

οποίο παρουσιάζει μικρές μεταβολές και λίγες ή καμία διακοπή, και του άτακτου 

ροχαλητού που χαρακτηρίζει την ανάκτηση της αναπνοής ανάμεσα στα διαστήματα 

αποφρακτικής άπνοιας. Το πρώτο στοιχείο για τις ακουστικές διαφορές μεταξύ των 

δύο αυτών φαινομένων δόθηκε από τον Perez Padilla. Ανάλυσε το θόρυβο του 

ροχαλητού από 10 βαρείς «ροχαλίζοντες» που όμως δεν είχαν άπνοια και από 9 

ασθενής με αποφρακτική άπνοια. Το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος του ροχαλητού 

ήταν κάτω από τα 2000 Hz και η κορυφή του ήταν συνήθως κάτω από 500 Hz. Οι 

ασθενείς με άπνοια έδωσαν μία σειρά από ροχαλητά με φασματικά χαρακτηριστικά 

που μεταβάλλονταν αισθητά κατά τη διάρκεια του κύκλου άπνοια-αναπνοή. Το 

πρώτο ροχαλητό μετά την άπνοια αποτελούταν κυρίως από ευρυζωνικό λευκό 

θόρυβο με σχετικά μεγαλύτερη ισχύ στις υψηλές συχνότητες. Οι ασθενείς με OSA 

είχαν υπολειπόμενη ενέργεια στα  1000 Hz, ενώ οι άλλοι όχι. Βρέθηκε ότι ο λόγος 

της ισχύος πάνω από τα 800 Hz προς την ισχύ κάτω από τα 800 Hz μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να διαχωρίσει αυτούς που απλά ροχαλίζουν από αυτούς που 

πάσχουν. 
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2.2.2.  Αυτόματη ανίχνευση, διαχωρισμός και εκτίμηση του ροχαλητού 

από περιβάλλοντα ακουστικά δεδομένα 

Τα πειράματα βασίζονται στην ολονύχτια ηχητική καταγραφή (διάρκειας 8 ωρών 

περίπου) για έξι υποκείμενα, δύο γυναίκες και τέσσερις άνδρες, ηλικίας από 43 έως 

75. Είναι ένα ικανοποιητικό δείγμα που περιλαμβάνει άτομα που ομολογουμένως 

ροχαλίζουν. Αν και η ύπαρξη της άπνοιας δεν μπορεί να αποκλειστεί, κανένα από 

αυτά τα άτομα ή αυτοί που κοιμούνται μαζί τους δεν εξέφρασαν ανησυχία για 

μακράς διάρκειας κατάρρευση του αναπνευστικού. Κανένα από τα υποκείμενα του 

πειράματος δεν έπαιρναν κάποια φαρμακευτική αγωγή κατά τη διάρκεια των 

ηχογραφήσεων και όλοι συναίνεσαν να είναι μέρος αυτής της έρευνας. 

Η συνδεσμολογία των πειραμάτων έχει ως εξής : 

Ένα πυκνωτικό μικρόφωνο Carol Sigma Plus 5 με συχνότητα απόκρισης 50-

18000 Hz συνδέθηκε σε ένα notebook  μέσω Edirol UA-1X εξωτερικής USB-based 16 

bit σύνδεσης ήχου με συχνότητα δειγματοληψίας στα 44.1 kHz. Η εξωτερική 

διασύνδεση εξασφαλίζει ένα καλό λόγο σήμα-προς-θόρυβο, ο οποίος δεν είναι 

εφικτός με την ηλεκτρική θορυβώδη εσωτερική σύνδεση ήχου του υπολογιστή. Το 

μικρόφωνο τοποθετήθηκε πάνω στο κομοδίνο στο δωμάτιο του υποκειμένου έτσι 

ώστε να είναι όσο πιο διακριτικό γίνεται. Ο υπολογιστής τοποθετήθηκε σε 

ξεχωριστό δωμάτιο για να αποφευχθεί η αλλοίωση των εγγραφών από 

οποιοδήποτε θόρυβο μπορεί να παράγει ένα PC. 

Ο μη-αυτόματος έλεγχος των εγγραφών προσδιόρισε τις παρακάτω κατηγορίες 

ήχων : 

i. Ροχαλητό, 

ii. Αναπνοή, 

iii. Θόρυβος από το πάπλωμα, 

iv. Ησυχία, 

v. Άλλος θόρυβος (γαβγίσματα, αυτοκίνητα κλπ). 

Οι περίοδοι της ησυχίας παρατηρήθηκαν αφού θα μοντελοποιηθούν και αυτές 

από το σύστημα. Οι θόρυβοι των σκεπασμάτων δημιουργούνται όταν το άτομο 

κινείται κατά τον ύπνο. Στο μέλλον, υπάρχει διάθεση αυτοί οι ήχοι να διευρυνθούν 

και να περιλαμβάνουν κι άλλους, όπως ομιλία, μία μεγαλύτερη ποικιλία «άλλων» 

ήχων ή ακόμα και διαφορετικούς τύπους ροχαλητού(π.χ. αυτό που δημιουργείται 

απ’ τη γλώσσα και υπερωικό). Σε αυτή τη μελέτη έχουμε αυτό το περιορισμένο 

σύνολο, ώστε να καθορίσουμε τη σκοπιμότητα συνολικά της μεθόδου, έχοντας μία 

συγκεκριμένη συλλογή καταγεγραμμένων ήχων στη διάθεσή μας. 

Από κάθε μια από τις έξι οκτάωρες εγγραφές, τα ακόλουθα μέρη εξήχθησαν για 

περαιτέρω διερεύνηση: 

a) Μία ώρα συχνού ροχαλητού, που πήραμε από το πρώτο μισό του οκταώρου. 
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b) Μισή ώρα συχνού ροχαλητού από το δεύτερο μισό της οκτάωρης εγγραφής. 

Τα ωριαία κομμάτια προορίζονταν για δεδομένα εκπαίδευσης και τα μισάωρα 

για δεδομένα δοκιμής. Οι εννέα περίπου ώρες δεδομένων που βγήκαν με αυτό τον 

τρόπο στη συνέχεια κατατάχθηκαν χειροκίνητα  σε μία από τις πέντε κατηγορίες. 

Όλοι οι χαρακτηρισμοί δόθηκαν από το ίδιο άτομο. Κάποιες φορές ο σχολιασμός 

ήταν δύσκολος, όπως για παράδειγμα όταν χαρακτηρίζεις πολύ απαλούς ήχους 

αναπνοής ή δυνατούς ήχους αναπνοής που σταδιακά εξελίσσονται σε ήχους 

ροχαλητού. Ο πίνακας 1 δείχνει τα δεδομένα: 

 

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, τα δεδομένα εκπαίδευσης και δοκιμής 

χωρίστηκαν σε αρχεία 30 δευτερολέπτων περίπου το καθένα. Τα ηχητικά δεδομένα, 

στη συνέχεια, παραμετροποιήθηκαν ως συντελεστές συχνότητας cepstrum Mel(Mel-

frequency cepstrum coefficients, MFCC), μία μέθοδος που έχει αποδειχθεί πολύ 

αποτελεσματική στα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας. Αυτές οι 

παράμετροι κωδικοποιούν τον ήχο κατά τρόπο που μιμείται τη λειτουργία και της 

ικανότητες του ανθρώπινου αυτιού. Επιπλέον, οι MFCCs μένουν αρκετά 

ανεπηρέαστοι από τις μεταβολές του pitch, γεγονός που τους καθιστά κατάλληλους 

για ανάπτυξη ενός συστήματος ανεξάρτητου του ροχαλίζοντος. Τέλος, μετά την 

επεξεργασία μπορεί να εφαρμοστεί η CMN(cepstral mean normalization), η οποία 

αυξάνει την ικανότητα του συστήματος να μην επηρεάζεται από αλλαγές στην 

ακουστική του δωματίου, στο μικρόφωνο ή την ταυτότητα του ροχαλίζοντα(Moreno 

1995). 

Ένα σύνολο 12 MFCCs υπολογίστηκαν κάθε 10 ms, , χρησιμοποιώντας 

παράθυρο 30 ms για τα ηχητικά δεδομένα. Η στιγμιαία ενέργεια του σήματος 

προστέθηκε σε αυτό το 12-διάστατο διάνυσμα, μετά το οποίο προστέθηκαν και το 

πρώτο και το δεύτερο διαφορικό. Το αποτέλεσμα ήταν ένα 39-διάστατο διάνυσμα 

που παριστάνει το φάσμα του σήματος κάθε 10 ms. 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν Hidden Markov 

Models(HMM) για να μοντελοποιηθούν διαφορετικοί τύποι ήχων στο σύστημα 

ταξινόμησης. Το HMM είναι μία στατιστική τεχνική κατάλληλη για μοντελοποίηση, 

ταξινόμηση και διαχωρισμό χρονικά διαδοχικών δειγμάτων. ΗΜΜs έχουν 

εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στην αυτόματη αναγνώριση ομιλίας στο να 

τμηματοποιούν ηχητικά σήματα σε γλωσσικές μονάδες όπως φωνήματα και λέξεις. 
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Δεδομένου ότι αυτό έχει πολλά κοινά με το στόχο να απομονώσουμε τους ήχους 

του ροχαλητού στα ηχητικά δεδομένα, έχουμε επιλέξει τα ΗΜΜ σαν την κατάλληλη 

βάση για το σύστημα. Στο σχήμα της εικόνας 2.5 φαίνεται ένα ΗΜΜ τριών 

καταστάσεων που χρησιμοποιήθηκε στη μοντελοποίηση του ήχου ενός ροχαλητού. 

 

Εικόνα 2.5 

Τα βέλη δείχνουν τις επιτρεπόμενες μεταβάσεις από κατάσταση σε κατάσταση. 

Σε κάθε χρονική στιγμή(κάθε 10 ms στην περίπτωσή μας), εκτείνεται ένα μονοπάτι 

μέσω του μοντέλου, ακολουθώντας κάποιο από τους συνδέσμους που βγαίνουν 

από κάθε κατάσταση. Υπάρχουν πολλά πιθανά μονοπάτια απ’ την αρχή ως το τέλος 

και η τοπολογία left-to-right διασφαλίζει τη συνεχή εξέλιξη χωρίς την πιθανότητα 

πισωγυρίσματος. Κάθε κατάσταση συνδέεται με μία συνάρτηση κατανομής 

πιθανότητας που περιγράφει τα μέσα μεγέθη ενός συγκεκριμένου τμήματος του 

σήματος. Για το ΗΜΜ που χρησιμοποιήσαμε, αυτές οι συναρτήσεις πυκνότητας 

πιθανότητας περιγράφουν τα τυπικά φασματικά χαρακτηριστικά του σήματος, 

όπως αυτά captured από τα MFCC διανύσματα. Ως εκ τούτου, όταν χρησιμοποιούμε 

ένα left-to-right ΗΜΜ τριών καταστάσεων για να μοντελοποιήσουμε τον ήχο ενός 

ροχαλητού, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της πρώτης, της δεύτερης και της 

τρίτης κατάστασης κανονικά περιγράφει τις φασματικές ιδιότητες του τμήματος της 

εκδήλωσης, του κύριου σώματος και του τέλους του ροχαλητού αντίστοιχα όπως 

δείχνει το σχήμα 1. Ακριβώς πόσο μεγάλο μέρος του ροχαλητού αποδίδεται σε κάθε 

κατάσταση καθορίζεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της ΗΜΜ εκπαίδευσης.  

Επιλέγεται η μοντελοποίηση των ήχων ροχαλητού με ένα ΗΜΜ τριών 

καταστάσεων και καθέναν από τους υπόλοιπους ήχους και ένα ΗΜΜ μίας 

κατάστασης. Οι δεσμευμένες πιθανότητες παρατηρήσεων κάθε κρυφής κατάστασης 

προσεγγίστηκε με πολυδιάστατη Gaussian των 39-πρώτων MFCC παραμέτρων  και  

τον πλήρη πίνακα διασπορών.. Τα GMM αρχικοποιήθηκαν με τα time-aligned 

αντίγραφα εκπαίδευσης και τον αλγόριθμο ομαδοποίησης k-means. Οι παράμετροι 

του μοντέλου μετά εκπαιδεύτηκαν με δύο επαναλήψεις επανεκτίμησης με βάση τον 

αλγόριθμο Viterbi. 

Προκειμένου να εξετάσουμε την ικανότητα του συστήματος να χωρίζει νέα 

δεδομένα σε ροχαλητά, περιόδους ησυχίας και άλλες κατηγορίες, τα πέντε ΗΜΜ 
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διασυνδέθηκαν για να σχηματίζουν ένα δίκτυο όπως φαίνεται στο διάγραμμα της  

εικόνας 2.6: 

 

Εικόνα 2.6 

Αυτή η τοπολογία επιτρέπει τα ακόλουθα ενδεχόμενα, τα οποία μπορούν να 

παρατηρηθούν στα δεδομένα εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του χαρακτηρισμού: 

i. Ένα ροχαλητό μπορεί να εξασθενήσει και να γίνει αναπνοή. Άρα, ένα 

ροχαλητό δεν ακολουθείται πάντα από σιωπή. 

ii. Μία αναπνοή μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ροχαλητό. Ως εκ τούτου, ένα 

ροχαλητό δεν προηγείται πάντα μίας σιωπής. 

iii. Όταν το ροχαλητό εμφανίζεται κατά την εισπνοή καθώς και κατά την εκπνοή, 

ένα ροχαλητό μπορεί να ακολουθείται αμέσως από ένα δεύτερο, με μία 

πιθανή διαχωριστική σιωπή. 

Τέλος, τα δεδομένα δοκιμής χωρίστηκαν σε περιόδους ροχαλητού, σιωπής, 

αναπνοής, θόρυβο από το πάπλωμα και άλλους θορύβους χρησιμοποιώντας το 

δίκτυο του σχήματος και τον αλγόριθμο Viterbi. 

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι ήταν διαθέσιμα δεδομένα 

από μόνο έξι άτομα, επιλέγεται να αναπτυχθεί και να εξεταστεί το σύστημα με δύο 

διαφορετικούς τρόπους: 

a. Σύστημα 6/6: Εκπαιδεύουμε τα ΗΜΜ στα δεδομένα εκπαίδευσης και από τα 

έξι άτομα και τα εξετάζουμε στα δεδομένα  δοκιμής(testing). Αν και τα 

δεδομένα εκπαίδευσης και δοκιμής πάρθηκαν από διαφορετικά τμήματα 

των εγγραφών, αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιεί τους ίδιους ροχαλίζοντες 

και στα δύο σύνολα. Ωστόσο, κάνει την καλύτερη αξιοποίηση των 

περιορισμένων διαθέσιμων δεδομένων. 
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b. Σύστημα 3/3: Κάνουμε εκπαίδευση χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό 

από τα τρία υποκείμενα και εξετάζουμε με το υλικό εξέτασης από τα 

υπόλοιπα τρία υποκείμενα. Αυτό εγγυάται απόλυτη ανεξαρτησία του υλικού 

εκπαίδευσης και του υλικού εξέτασης, αλλά χωρίζει τα ήδη περιορισμένα 

δεδομένα. 

Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης φαίνονται στους πίνακες, ο πρώτος είναι για 

το 6/6 και ο δεύτερος για το 3/3 : 

 

Είναι φανερό ότι το 89% των ροχαλιζόντων έχουν αναγνωριστεί σωστά από το 

σύστημα 6/6 και 82.2% από το 3/3. Οι ανώτερες επιδόσεις του 6/6 δείχνουν ότι 

καλύτερη επίδοση είναι πιθανή όταν είναι διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα 

εκπαίδευσης και επίσης όταν δεδομένα για τον εν λόγω ροχαλίζοντα είναι 

διαθέσιμα. 

 

Εικόνα 2.7 

Το σχήμα της εικόνας 2.7 απεικονίζει τη λειτουργία του συστήματος για ένα 

συγκεκριμένο σήμα ήχου 30 δευτερολέπτων που αποτελείται από τη συνήθη 

διαδοχή ροχαλητών, αναπνοών και σιωπών. Το ροχαλητό παράγεται κατά την 

εισπνοή, όταν οι ήχοι της αναπνοής είναι πολύ πιο απαλοί και ακούγεται κατά την 

εκπνοή. Σε αυτό το τμήμα δεν ανιχνεύσαμε θόρυβο από το πάπλωμα. 
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Εικόνα 2.8 

Η εικόνα 2.8 δείχνει ένα σήμα 30 δευτερολέπτων για ένα άλλο υποκείμενο. Σε 

αυτή την περίπτωση, το ροχαλητό είναι πολύ πιο απαλό από το προηγούμενο, 

λογαριάζοντας το υψηλότερο πλάτος του θορύβου στο βάθος. Επιπλέον, για αυτό 

το υποκείμενο, ένας αρχικά θόρυβος αναπνοής εξελίσσεται σε ροχαλητό κατά την 

εισπνοή, μετά το οποίο ακούγεται μία πιο απαλή αναπνοή κατά την εκπνοή. Η 

εκπνοή μόλις που ακούγεται μετά το πρώτο ροχαλητό στο σχήμα, αλλά είναι 

δυνατότερη μετά το δεύτερο. Μετά το τρίτο ροχαλητό, το υποκείμενο αλλάζει 

στάση ύπνου, πράγμα που οδηγεί σε παύση του ροχαλητού, ήχους αναπνοής και 

παπλώματος, οι οποίοι σε αυτή την περίπτωση ορθώς αναγνωρίστηκαν από το 

σύστημα. 

 

 

2.2.3.  Μέθοδος ταξινόμησης των ήχων του ύπνου σε ροχαλητά και 

μη-ροχαλητά 

Πρόκειται για μία αποτελεσματική μέθοδο για την ανίχνευση συμβάντων 

ροχαλητού και η αποτελεσματικότητά της έγκειται στην επαρκώς γρήγορη 

επεξεργασία ολονύκτιων εγγραφών σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Η 

προτεινόμενη μέθοδος είναι μία επεξεργασία που χωρίζεται σε δύο βήματα. 

Αρχικά, τα επεισόδια ήχου, τα οποία μπορούν να οριστούν ως τα διαστήματα 

ηχητικής δραστηριότητας, ταυτοποιήθηκαν και στη συνέχεια αυτά τα επεισόδια 

ταξινομήθηκαν  ως ροχαλητά ή μη-ροχαλητά με βάση το χαρακτηρισμό της 

φασματικής κατανομής της ενέργειας των σημάτων ροχαλητού. Ο φασματικός 

χαρακτηρισμός περιλαμβάνει ανάλυση σε υποζώνες στο πεδίο της συχνότητας. Η 

διαστατικότητα της ανάλυσης διερευνήθηκε σύμφωνα με την ανάλυση κύριων 

συνιστωσών. Βρέθηκε ότι η δισδιάστατη σχεδίαση της ανάλυσης σε υποζώνες έχει 
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ως αποτέλεσμα το σχεδιασμό ενός απλού ταξινομητή που υπόσχεται υψηλούς 

ρυθμούς σωστής ανίχνευσης. 

Τα δεδομένα σε αυτή τη μελέτη περιλαμβάνουν ολονύχτια ηχητική καταγραφή 

σε 30 άτομα, οι οποίοι ταυτόχρονα βρίσκονται σε διαδικασία PSG 

(polysomnographic recording) από το GMMA-SSL, Ankara, Turkey. Τα επεισόδια, 

ταξινομήθηκαν με βάση τον αλγόριθμο που προτείνεται. Προκειμένου να 

επιβεβαιώσουμε το σύστημα, τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τις παρατηρήσεις 

ενός ΕΝΤ ειδικού. 

Στη διάταξη χρησιμοποιήθηκε ένα πυκνωτικό μικρόφωνο Sennhiser ME 64 με 

40-20000 Hz ± 2.5 dB απόκριση συχνότητας. Το μικρόφωνο έχει καρδιοειδές 

πρότυπο (κατευθυντικότητας), πράγμα το οποίο ‘σβήνει’ την ηχώ του περιβάλλοντα 

χώρο. Τοποθετήθηκε σε απόσταση 15 cm από το κεφάλι του ασθενούς κατά τη 

διάρκεια του ύπνου. Το σήμα τροφοδοτήθηκε μέσω καλωδίου BNC προς το 

πολυκάναλο σύστημα ανάκτησης δεδομένων τύπου Edirol UA-1000, το οποίο 

συνδέεται με προσωπικό υπολογιστή μέσω σειριακού διαύλου. Ο υπολογιστής 

τοποθετήθηκε έξω από το υπνοδωμάτιο για να αποφύγουμε το θόρυβό του κατά 

την εγγραφή. Το σήμα που πήραμε ψηφιοποιήθηκε σε μία συχνότητα 

δειγματοληψίας 16 kHz με ανάλυση 16 bit.  

Η εικόνα 2.9 δείχνει ένα σήμα ροχαλητού μήκους 25 δευτερολέπτων: 

 

Εικόνα  2.9 

Η βάση δεδομένων ροχαλητού περιέχει ολονύχτιες εγγραφές από 30 άτομα 

που έγιναν στο GMMA-SSL. Αυτά τα άτομα υπέστησαν και PSG εγγραφή καθόλη τη 

διάρκεια του ύπνου τους προκειμένου να προσδιοριστεί πιθανές ενδείξεις άπνοιας 

ή υποάπνοιας (AHIs). Κάθε εγγραφή είναι διάρκειας περίπου έξι ωρών. Ανάμεσα 

στα 30 άτομα, 18 από αυτούς ήταν απλοί ροχαλίζοντες και 12 από αυτούς 

διαγνώστηκαν με OSAS(Σύνδρομο Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας). Οι μέσες τιμές 

και το φάσμα των ηλικιών, οι AHIs και οι δείκτες μάζας(ΒΜΙ) αυτών των ατόμων 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Τα ηχητικά επεισόδια σχολιάστηκαν από έναν ειδικό ΩΡΛ ως ροχαλητά ή μη-

ροχαλητά για να δημιουργηθούν τα σύνολα δοκιμής και εκπαίδευσης για το 

πρόβλημα ταξινόμησης. Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν στον ειδικό πριν την 

αυτόματη κατηγοριοποίηση. 

Το πρώτο βήμα στην ανίχνευση του ροχαλητού είναι ο προσδιορισμός των 

διαστημάτων ηχητικής δραστηριότητας. Η ενέργεια και ο αριθμός των μηδενικών 

διελεύσεων(zero crossing rate, ZCR), δύο συνηθισμένα μεγέθη για τον καθορισμό 

των ορίων της ηχητικής δραστηριότητας, χρησιμοποιήθηκαν για να καθορίσουν τα 

όρια των τμημάτων του ήχου. Υπολογίστηκαν οι ενέργειες και τα ZCR για πλαίσια 

μήκους 100 ms με 50ms επικάλυψη. Η ενέργεια, >?, στο k-στο πλαίσιο του σήματος 

υπολογίστηκε ως 

>? = � @? [B]�D

�"�  

όπου @?[B] είναι το σήμα στο k-στο πλαίσιο μήκους Ν δειγμάτων. Το σχήμα 2.10 

δείχνει μία απλή καταγραφή και τα αντίστοιχα πρότυπα ενέργειας και ZCR. 

 

Εικόνα 2.10 

Τα επεισόδια ηχητικής δραστηριότητας προσδιορίστηκαν σε τρία βήματα. 

Αρχικά, αυτά τα frames για τα οποία οι τιμές της ενέργειας και των ZCR είναι πάνω 

από ορισμένα κατώφλια συγχρόνως σημειώθηκαν ως πλαίσια δραστηριότητας. Στη 
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συνέχεια, τα σημεία έναρξης και λήξης των επεισοδίων βρέθηκαν ψάχνοντας για 

συνέχειες των πλαισίων δραστηριότητας. Τέλος, αυτά τα επεισόδια που χωρίστηκαν 

κάτω από μία ορισμένη διάρκεια, συνενώθηκαν. 

Η ενέργεια κατωφλίου, EF, ορίστηκε ως 

EF = min (J
, J ) 

όπου : 

K
 = L × [max(>?) − min(>?)] + min (>?) 

                                           J = R × min (>?). 

Το ZCR κατώφλι, ES, ορίστηκε ως 

TS = U × VWXXXX 

όπου VWXXXX ο μέσος αριθμός ZCR των επεισοδίων ροχαλητού στα δεδομένα 

εκπαίδευσης. Οι τιμές των σταθερών a, b, c ορίστηκαν πειραματικά (a=0.02, b=3, 

c=0.3). 

Η ταξινόμηση των ηχητικών επεισοδίων, που αναγνωρίστηκαν από το σύστημα 

διαχωρισμού, σε ροχαλητά και μη-ροχαλητά διεκπεραιώθηκε σε δύο βήματα. Στο 

πρώτο βήμα, υπολογίστηκαν τα φασματικά χαρακτηριστικά και το μέγεθος του 

παραμετρικού διανύσματος μειώθηκε. Στο δεύτερο βήμα, τα επεισόδια 

ταξινομήθηκαν με την εύρεση του γραμμικού ορίου μεταξύ των δύο κλάσεων. 

Όταν εξετάστηκαν τα φασματογραφήματα των κυματομορφών των ροχαλητών 

και των κυματομορφών άλλων ήχων, παρατηρήθηκε ότι οι κατανομές ενέργειας 

διαφέρουν στο φάσμα της συχνότητας. Συγκεκριμένα, τα φάσματα των ροχαλητών 

παρατηρήθηκαν να έχουν σημαντική συνοχή, εμφανίζοντας από την άλλη 

διακριτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα πρότυπα του φάσματος άλλων 

ήχων. Στο σχήμα μπορούμε να δούμε τη συχνότητα των επεισοδίων ροχαλητού και 

τη διάκρισή τους από τα πρότυπα άλλων ήχων. Η ανομοιότητα των φασματικών 

κατανομών ενέργειας μεταξύ του ροχαλητού και των άλλων ήχων υποδεικνύει τη 

χρήση των φασματικών χαρακτηριστικών προκειμένου να διακρίνουμε τα ροχαλητά 

από άλλες κυματομορφές. 
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Εικόνα 2.11 

Τα φασματικά χαρακτηριστικά σε αυτή τη μελέτη βρέθηκαν χωρίζοντας το 

εύρος συχνότητας 0-7500 Hz σε υποζώνες των 500 Hz και υπολογίζοντας τη μέση 

κανονικοποιημένη ενέργεια σε κάθε υποζώνη για κάθε επεισόδιο. Για να 

διαχειριστούμε τη μεταβολή της έντασης ήχου σε κάθε ασθενή και μεταξύ των 

ασθενών, η ενέργεια κάθε υποζώνης κανονικοποιήθηκε από τη συνολική ενέργεια 

του επεισοδίου. Για το k-στο επεισόδιο, που αποτελείται από �? υποπλαίσια (με 

κάθε υποπλαίσιο να περιέχει 1600 δείγματα), το i-στο στοιχείο, Y�?, από το 

παραμετρικό διάνυσμα, Y?, υπολογίστηκε ως  

Y�? = ∑ ∑ |\(], ^)| .���_".��(�D
)�`a"
∑ ∑ |\(], ^)| b.��_"��`a"
  

i=1,2,…,15 , όπου y(j, f) είναι ο βραχύχρονος μετασχηματισμός Fourier(με χρήση 

Hanning Window) του j-οστού πλαισίου του επεισοδίου. 

Η διαστατικότητα των παραμετρικών διανυσμάτων του ροχαλητού 

μελετήθηκαν με την ανάλυση κύριων συνιστωσών. Οι κύριες συνιστώσες βρέθηκαν 

υπολογίζοντας τη μήτρα συνδιακύμανσης, C , όλων των παραμετρικών 

διανυσμάτων, Y?, στη βάση δεδομένων εκπαίδευσης, 

W = 
c �de`DeXf(e`DeX)g`  

όπου Y̅ είναι η μέση τιμή των διανυσμάτων ροχαλητού που βρήκαμε από το σύνολο 

εκπαίδευσης και Κ είναι ο συνολικός αριθμός των παραμετρικών διανυσμάτων. Τα 

ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν στις μεγαλύτερες ιδιοτιμές της μήτρας 

συνδιακύμανσης είναι τα διανύσματα βάσης του υποχώρου. Αυτά τα 
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ιδιοδιανύσματα καλύπτουν το νέο χώρο ταξινόμησης. Εξετάζοντας τις ιδιοτιμές της 

μήτρας συνδιακύμανσης (ακόλουθο σχήμα) βλέπουμε ότι οι δύο μεγαλύτερες 

ιδιοτιμές είναι κατά πολύ υψηλότερες από τις άλλες. Αυτό συνεπάγεται ότι ένας 

δισδιάστατος υποχώρος ταξινόμησης αρκεί για αυτό το πρόβλημα. 

Νέες παράμετροι μπορούν να υπολογιστούν προβάλλοντας τα παραμετρικά 

διανύσματα στον υποχώρο. Αυτές οι προβολές βρέθηκαν 

Y?i = jk?\?l = m*Y? 

όπου οι στήλες του W είναι τα δύο ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν στις δύο 

μεγαλύτερες ιδιοτιμές της μήτρας συνδιακύμανσης. 

 

Εικόνα 2.12 

Το σχήμα της εικόνας 2.12 δείχνει μία τυπική κατανομή των δισδιάστατων 

διανυσμάτων προβολής απλών ροχαλιζόντων. Περιλαμβάνει όλα τα συμβάντα 

ήχου(σύνολο 3978) μίας ολονύχτιας εγγραφής ενός ατόμου. Δύο χρήσιμες 

παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν. Πρώτον, τα διανύσματα προβολής από το 

ροχαλητό και από τα άλλα επεισόδια ήχου κατανέμονται τελείως διαφορετικά. 

Δεύτερον, τα διανύσματα προβολής των επεισοδίων ροχαλητού περιορίζονται σε 

μία ευθεία γραμμή. 

Η ιδέα πίσω από τη μέθοδο ταξινόμησης είναι να προσδιοριστεί το σύνορο που 

χωρίζει τη λωρίδα που είναι κυρίως συγκεντρωμένα τα διανύσματα ροχαλητού από 

την περιοχή στην οποία κατανέμονται τα διανύσματα του μη-ροχαλητού. Ο πιο 

απλός τρόπος θα ήταν να τραβήξουμε μία γραμμή στην ευθεία της λωρίδας και να 

ορίσουμε μία περιοχή γύρω από αυτή.  
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Εικόνα 2.13 

 Όμως, η ύπαρξη ακραίων τιμών (οι αραιά κατανεμημένοι κόκκινοι σταυροί 

ανάμεσα στους πράσινους κύκλους) περιπλέκει τον προσδιορισμό αυτής της 

ευθείας. Για να παρακάμψουμε αυτή τη δυσκολία χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο 

γραμμικής προσέγγισης( robust linear regression, RLR) των Holland and 

Welsch,1977. Η RLR προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την επίδραση των ακραίων 

τιμών με μία βεβαρυμμένη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, στην οποία εκείνα τα 

δείγματα που αποφέρουν τεράστια λάθη έχουν λιγότερο βάρος. 

Έστω Y?i = [k? \?]* , n = 1,2, … , p τα διανύσματα προβολής που προέκυψαν 

από τη σύνολο εκπαίδευσης. Πρέπει να βρούμε τους συντελεστές a και b στην 

εξίσωση \? = qk? + R έτσι ώστε η παράσταση: 

r
[\
 − (qk
 + R)] +  r [\ − (qk + R)] +  … + r�[\� − (qk� + R)]  

να ελαχιστοποιείται. Σε αυτό το πρόβλημα, οι τιμές του βάρους r εξαρτώνται από 

τους συντελεστές a και b, τους οποίους πρέπει να εκτιμήσουμε ταυτόχρονα. Γενικά, 

προκειμένου να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την επίδραση των 

ακραίων τιμών, η τιμή του βάρους r μειώνεται όσο η  s\ − (qk + R)s αυξάνει. 

Υπάρχει μία σειρά από σταθμισμένες συναρτήσεις που προτείνονται για 

επαναληπτική λύση στη βιβλιογραφία (Street 1988, Baryamureeba 2000). Σε αυτή 

τη μελέτη, χρησιμοποιήσαμε τη ‘bisquare function’, σύμφωνα με την οποία το r 

στην k-στή επανάληψη ορίζεται ως  

r,? = st,?D
s(1 − t,?D
 )  

όπου t,? είναι 

t,? = uv w xyό{v|yv }u~� n �yL�ά{~�~���� × @ × �1 − ℎ,?  

όπου ℎ,?  είναι ο συντελεστής συσχέτισης από τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων 

για το w βάρος, @ είναι μία εκτίμηση της συνηθισμένης απόκλισης από τον 
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λανθασμένο όρο και η σταθερά “tune” χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της 

ευαισθησίας στην απόσταση μεταξύ των σημείων των δεδομένων και της γραμμικής 

προσέγγισης στον υπολογισμό των σταθμισμένων τιμών (tune=4.685). 

 

Εικόνα 2.14 

Αφού σχεδιάσουμε μία γραμμή με τα δεδομένα εκπαίδευσης του ροχαλητού, 

μία παράλληλη γραμμή σε κάποια απόσταση πιο κάτω ορίζεται εμπειρικά και 

χρησιμοποιείται ως το σύνορο ταξινόμησης μεταξύ των επεισοδίων ροχαλητού και 

των επεισοδίων μη-ροχαλητού. Το ακριβώς από πάνω σχήμα δείχνει την κατανομή 

όλων των δεδομένων, την ευθεία της προσέγγισης και το όριο ταξινόμησης. 

Τα δύο ακόλουθα σχήματα απεικονίζουν την ανίχνευση επεισοδίων ροχαλητού 

σε δύο απλούς ροχαλίζοντες. Το τρίτο δείχνει την ανίχνευση επεισοδίων ροχαλητού 

σε έναν ασθενή με OSA. 

 

Εικόνα 2.15 

Τα τμήματα ηχητικής δραστηριότητας που εντοπίστηκαν από το σύστημα 

φαίνονται στους τετραγωνικούς παλμούς. Έπειτα, αυτά που αναγνωρίστηκαν ως 
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επεισόδια ροχαλητού σημειώνονται με ένα δεύτερο τετραγωνικό παλμό πάνω από 

τον πρώτο. Σε αυτά τα σχήματα, δείχνουμε μέρη των εγγραφών όπου δεν υπάρχουν 

false negatives (δηλαδή επεισόδια που μας ξέφυγαν) ούτε false positives (δηλαδή 

επεισόδια που σημειώθηκαν ως ροχαλητά ενώ δεν ήταν). 

Κάναμε τρία διαφορετικά πειράματα: 

1) Δοκιμές ανίχνευσης ροχαλητού μόνο σε απλούς ροχαλίζοντες (Πείραμα 1): 

Τα άτομα των συνόλων εκπαίδευσης και δοκιμής είναι διαφορετικά. Το 

σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης περιέχει 300 τυχαία επιλεγμένα επεισόδια 

ροχαλητού από τους 12 απλούς ροχαλίζοντες (από ένα σύνολο 3600 

επεισοδίων ροχαλητού). Το σύνολο δεδομένων δοκιμής απαρτίζεται από 6 

απλούς ροχαλίζοντες. Για καθένα από αυτά τα άτομα, ένα τυχαία 

επιλεγμένο διάστημα εγγραφής που περιέχει 300 επεισόδια ροχαλητού 

περιελήφθη στο σύνολο δοκιμής. Η τυχαία αυτή επιλογή σημαίνει ότι 

επελέγησαν από τον παρατηρητή χωρίς συγκεκριμένο κανόνα. 

2) Δοκιμές ανίχνευσης ροχαλητού και για απλούς ροχαλίζοντες και για 

ασθενείς με OSA (Πείραμα 2Α): Και τα δύο σύνολα περιλαμβάνουν τα ίδια 

άτομα. Ωστόσο, τα διαστήματα εγγραφής σε κάθε συλλογή διαφέρουν. Το 

πρώτο μισό των εγγραφών (οι πρώτες τρεις ώρες) χρησιμοποιήθηκαν για το 

σύνολο εκπαίδευσης και το δεύτερο μισό (οι τελευταίες τρεις ώρες) για το 

σύνολο δοκιμής. Το σύνολο εκπαίδευσης περιέχει 150 τυχαία επιλεγμένα 

επεισόδια ροχαλητού από καθένα από τα 30 υποκείμενα. Το σύνολο 

δοκιμής περιέχει ένα τυχαία επιλεγμένο διάστημα εγγραφής που 

περιλαμβάνει 150 επεισόδια ροχαλητού από καθένα από τα 30 υποκείμενα. 

3) Δοκιμές ανίχνευσης ροχαλητού και για απλούς ροχαλίζοντες και για 

ασθενείς με OSA (Πείραμα 2Β): Τα άτομα στα δύο σύνολα είναι 

διαφορετικά. Κάθε σύνολο περιλαμβάνει 9 απλούς ροχαλίζοντες και 6 

ασθενείς με OSA (δύο σύνολα, χωρίς κοινά στοιχεία, των 15 στοιχείων το 

καθένα). Το σύνολο εκπαίδευσης περιέχει 300 τυχαία επιλεγμένα επεισόδια 

από καθένα από τα 15 άτομα (από συνολικά 4500 επεισόδια ροχαλητού). 

Για καθένα από τα 15 υποκείμενα στο σύνολο δοκιμής, ένα τυχαία 

επιλεγμένο διάστημα εγγραφής με 300 επεισόδια ροχαλητού περιελήφθη 

στο σύνολο. 

Τα αποτελέσματα των τριών πειραμάτων φαίνονται στους παρακάτω πίνακες  
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Η ανίχνευση αξιολογήθηκε με όρους ακρίβειας, η οποία ορίζεται ως 100 × E� (E� + ��)⁄ , και η επιτυχώς θετική αναγνώριση (PPV,positive predictive 

value), η οποία ορίζεται ως 100 × E� (E� + ��)⁄ .  

Παρατηρούμε ότι η καλύτερη ανίχνευση έγινε στο Πείραμα 1, όπου και τα δύο 

σύνολα περιελάμβαναν μόνο απλούς ροχαλίζοντες. Η ακρίβεια έπεσε κατά 

4.6%(από 97.3% σε 92.8%) στο Πείραμα 2Α όπου στο σύνολο εκπαίδευσης 

περιλαμβάνονταν ροχαλητά από ασθενείς με OSA, αν και τα δύο σύνολα 

δημιουργήθηκαν με επεισόδια από διαφορετικά άτομα. Η ακρίβεια έπεσε κατά 

7.3% στο Πείραμα 2Β (από 97.3% σε 90.2%). Απ’ την άλλη, οι τιμές PPV είναι γενικά 

υψηλότερες από, και δεν μειώνονται τόσο όσο, οι τιμές ακρίβειας σε αυτή τη σειρά 

πειραμάτων. 

Στην ανίχνευση ροχαλητού στους ασθενείς με OSA, οι τιμές της ακρίβειας και οι 

PPV είναι μικρότερες από αυτές των απλών ροχαλιζόντων. Ωστόσο, η ακρίβεια στα 

Πειράματα 2Α και 2Β παραμένει υψηλή(89.2% και 86.8% αντίστοιχα) για να ληφθεί 

υπόψη για κλινικές εφαρμογές. 

Σε αυτά τα πειράματα, βρέθηκε ότι η μέση διάρκεια των επεισοδίων ροχαλητού 

είναι γύρω στα 1.7 s και για τους απλούς και για τους ασθενείς με  OSA. Το μέσο 

σφάλμα αναγνώρισης είναι 0.05 s (3.32%) για απλούς ροχαλίζοντες και 0.07 s (4.3%) 

για τους πάσχοντες από OSA. Και τα δύο αυτά λάθη είναι σημαντικά μικρά 

συγκρινόμενα με τη μέση διάρκεια των επεισοδίων, ειδικά στον τρόπο που 

αξιοποιούμε τα συμπεράσματα(όπως η μεταβολή στην ένταση του ροχαλητού, ο 

λόγος του συνολικού χρόνου του ροχαλητού προς το συνολικό χρόνο ύπνου). 

Σε αυτή τη μελέτη, στην ουσία προτάθηκε ένας νέος αλγόριθμος για την 

ανίχνευση επεισοδίων ροχαλητού από την εγγραφή των ήχων κατά τη διάρκεια του 

ύπνου. Ο αλγόριθμος ταξινομεί τα ηχητικά τμήματα σε ροχαλητά και μη-ροχαλητά 

σύμφωνα με τις κατανομές ενέργειας υποζώνης. Παρατηρήθηκε ότι στο ίδιο άτομο 

αλλά και μεταξύ διαφορετικών ατόμων οι φασματικές κατανομές ενέργειας έχουν 

κάποιες ομοιότητες. Αυτή η παρατήρηση οδήγησε στην αναπαράσταση των 

παραμετρικών διανυσμάτων σε ένα χώρο λιγότερων διαστάσεων χρησιμοποιώντας 

την ανάλυση κύριων συνιστωσών. Οι ήχοι του ύπνου αναπαραστάθηκαν 
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αποτελεσματικά και ταξινομήθηκαν σε ροχαλητά και μη σε ένα χώρο δύο 

διαστάσεων. Το προτεινόμενο σύστημα δοκιμάστηκε έχοντας ως αναφορά τις 

παρατηρήσεις ενός ειδικού ΩΡΛ. Η ακρίβεια για τους απλούς ροχαλίζοντες ήταν 

97.3%, όταν το σύστημα εκπαιδεύτηκε μόνο με τα δεδομένα των απλών 

ροχαλιζόντων. Έπεσε στο 90.2% όταν τα δεδομένα εκπαίδευσης περιελάμβαναν και 

αυτά των ασθενών με OSA. (Και στα δύο αυτά συμπεράσματα καταλήξαμε 

χρησιμοποιώντας στα σύνολα εκπαίδευσης και δοκιμής διαφορετικά άτομα). Αυτό 

υποδηλώνει, πρακτικά, ότι το υποκείμενο μπορεί πρώτα να αναγνωριστεί αυστηρά 

ως απλός ροχαλίζοντας ή OSA ασθενής με τη χρήση μίας σύνθετης συλλογής 

εκπαίδευσης και ύστερα τα αποτελέσματα μπορούν να τελειοποιηθούν με τη χρήση 

ενός συστήματος εκπαιδευμένου σε ένα συγκεκριμένο τύπο δεδομένων. Σε αυτή 

την περίπτωση, η ανίχνευση επεισοδίων ροχαλητού με OSA ασθενείς, η ακρίβεια 

ήταν 86.8%. Όλα αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτές τιμές 

για να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα για κλινικούς σκοπούς 

συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης και της θεραπείας του Συνδρόμου 

Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας. 

 Το μέγεθος της συλλογής μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό όσο αφορά στην 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων για το συγκεκριμένο δυαδικό πρόβλημα. 

Η πληροφορία, όπως ο συνολικός χρόνος ροχαλητού, ο λόγος ροχαλητό προς 

ύπνο, η μεταβολή του ρυθμού του ροχαλητού, η περιοδικότητα των επεισοδίων 

ροχαλητού σε χρόνο και σε πλάτος, μπορεί να είναι χρήσιμη για τη διάγνωση 

διαταραχών του ύπνου. Αυτού του είδους οι πληροφορίες μπορούν να ληφθούν 

ανιχνεύοντας τα επεισόδια ροχαλητού. Αυτό το γεγονός και η ανάγκη για μία 

εύλογου χρονικού διαστήματος διαδικασία ολονύκτιας εγγραφής δικαιολογεί την 

επιλογή μας για δυαδική ταξινόμηση σε ροχαλητό και μη. Χρειάζονται 6 λεπτά για 

την επεξεργασία δεδομένων 6 ωρών(ολονύκτια εγγραφή κατά τη διάρκεια του 

ύπνου) με δειγματοληψία στα 16 kHz. Αυτός ο χρόνος επεξεργασίας μπορεί να 

θεωρηθεί αποδεκτός για ολονύκτιες εγγραφές. 

Βρέθηκε ότι οι τρεις πρώτες υποζώνες καθορίζουν τη διαμόρφωση των 

δισδιάστατων παραμετρικών διανυσμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση 

κύριων συνιστωσών. Συνεπώς, μπορούμε να κάνουμε την ταξινόμηση με παρόμοια 

διαδικασία χρησιμοποιώντας μόνο τις τρεις πρώτες υποζώνες χωρίς τη διαδικασία 

προβολών, παρέχοντας εξοικονόμηση πράξεων. 

Η προτεινόμενη μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί στην ΩΡΛ κλινική του GMMA-SSL. 

Προσφέρει πληροφορίες για αντικειμενική αξιολόγηση των ήχων του ύπνου 

(Cavusoglu, 2007). Μπορεί να υποστηρίξει τα ακόλουθα θέματα: 

• Εξακρίβωση υπνικών διαταραχών όπως απλό ροχαλητό ή σύνδρομο ΑΥΑ 

• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας των διαταραχών σε 

σχέση με τα στατιστικά πριν και μετά τη θεραπεία 
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• Μελέτη της σχέσης μεταξύ των ολονύκτιων εγγραφών φυσιολογικών 

σημάτων(PSG) και τα αντίστοιχα προφίλ ροχαλητού, π.χ. τη σχέση μεταξύ 

των σταδίων του ύπνου και των χαρακτηριστικών του ροχαλητού. 

2.2.4.  Ταξινόμηση σιωπής, αναπνοής και ροχαλητού από ήχους που 

σχετίζονται με το ροχαλητό 

Μία βασική διαδικασία στις τεχνικές αυτόματης ανάλυσης ροχαλητού είναι ο 

όσο το δυνατόν ακριβέστερος διαχωρισμός(segmentation) των δεδομένων του 

ροχαλητού σε τρία κύρια μέρη: στα επεισόδια ροχαλητού, στα επεισόδια αναπνοής 

και στην ηρεμία(σιωπή). Δεδομένου ότι εξ’ ορισμού(Abeyratne 2007) τα επεισόδια 

ροχαλητού πρέπει να περιλαμβάνουν τμήματα φωνής, ο βασικός διαχωρισμός των 

ήχων που σχετίζονται με το ροχαλητό πρέπει να γίνεται στις κλάσεις σιωπή, 

ροχαλητό χωρίς φωνή(ή αναπνοή) και ροχαλητό με φωνή. Το σχήμα της εικόνας 

2.16 δείχνει πώς τμήματα ήχων σχετικών με το ροχαλητό, που ανήκουν σε αυτές τις 

κλάσεις συνδυάζονται για να φτιάξουν επεισόδια ροχαλητού και αναπνοής. 

Ωστόσο, εφόσον τα δεδομένα μπορεί να περιέχουν και άλλους ήχους όπως ομιλία, 

θα ήταν κατάλληλο να ταξινομήσουμε τα ακατέργαστα δεδομένα σε silence (S), 

unvoiced non-silence (UVNS), voiced non-silence (VNS). 

 

Εικόνα 2.16 

Σε αυτή τη μέθοδο, αναπτύσσεται μία τεχνική που διαχωρίζει αυτόματα τα 

δεδομένα μίας ολόκληρης νύχτας σε S, UVNS, VNS, και διερευνά την απόδοση της 

προτεινόμενης τεχνικής παρουσία θορύβου σε διάφορους λόγους σήμα-προς-

θόρυβο(SNR). 

Όταν γίνεται εγγραφή των δεδομένων SRS(snore related sounds) σε ένα 

υποκείμενο, ο ηλεκτρικός θόρυβος από τη διάταξη εγγραφής και ακουστικός 

θόρυβος από το περιβάλλον μπορούν να την αλλοιώσουν. Θόρυβος από τα 

σκεπάσματα και το κρεβάτι, ομιλία από τους συντρόφους και θόρυβος από άλλες 
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συσκευές όπως κλιματιστικά μπορεί να είναι κοινές μορφές ακουστικού θορύβου 

στο περιβάλλον του σπιτιού. Εξωτερικός θόρυβος όπως ήχοι ζώων, ήχοι οχημάτων 

και θόρυβος μηχανής μπορούν επίσης να επηρεάσουν τους SRS. Σε αυτή την 

εργασία, διερευνάται ένας αριθμός από τεχνικές απομάκρυνσης του θορύβου και η 

επίδραση του SNR στο διαχωρισμό του ροχαλητού.  

Ο λόγος SNR του σήματος μπορεί να βελτιωθεί και σε επίπεδο κυκλωματικής 

διάταξης και κατά τη διαδικασία. Σε επίπεδο κυκλώματος, ο εξοπλισμός εγγραφής 

μπορεί να σχεδιαστεί με εξαρτήματα χαμηλού θορύβου, μονωμένα καλώδια και 

κατάλληλες τεχνικές γείωσης (Lee, 2000). Οι ήχοι της ομιλίας και του κρεβατιού 

μπορούν σε μεγάλο βαθμό να αποφευχθούν αν δεν λάβουμε υπόψη τα πρώτα 10 

με 20 λεπτά της εγγραφής στην περαιτέρω ανάλυση, γνωρίζοντας ότι αυτοί οι ήχοι 

επικεντρώνονται κυρίως στο διάστημα πριν ο ασθενής πέσει για ύπνο. Ο εξωτερικός 

θόρυβος/παρεμβολή από το σύντροφο μπορεί να ελαχιστοποιηθεί χωρίζοντας τον 

ασθενή από αυτόν για το διάστημα μέτρησης. Τα επεισόδια θορύβου από τα 

σκεπάσματα και παραμιλητού γίνονται σπάνια μεμονωμένα γεγονότα αφού ο 

ασθενής κοιμηθεί. Όλα αυτά συνολικά δεν ξεπερνούν τα 2 λεπτά, διάρκεια 

ασήμαντη σε ανάλυση δεδομένων έξι ωρών. Ωστόσο, εφόσον είναι απαραίτητο, ο 

θόρυβος του κρεβατιού, η ομιλία, εξωτερικοί θόρυβοι, ήχοι ζώων, οχημάτων και ο 

θόρυβος από τα κλιματιστικά μπορούν να απομακρυνθούν από τους SRS με τη 

χρήση πολλαπλών αισθητήρων. 

Σε επίπεδο επεξεργασίας του σήματος, διερευνάται μία κατηγορία 

αποτελεσματικών τεχνικών απομάκρυνσης θορύβου που χρησιμοποιούνται κυρίως 

σε σύγχρονες εφαρμογές αναγνώρισης ομιλίας. Χρησιμοποιούνται τρεις από τις πιο 

πολυχρησιμοποιημένες τεχνικές στην αναγνώριση ομιλίας και συγκρίνεται 

διεξοδικά την απόδοσή τους. 

Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για να ταξινομηθούν τα 

δεδομένα μας στις τρεις ομάδες VNS, UVNS και ησυχία : 

1. ο αριθμός των μηδενικών σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα (V?), 

2. η ενέργεια του σήματος (��`), 

3. ο κανονικοποιημένος συντελεστής αυτοσυσχέτισης σε 1 ms 

καθυστέρησης (W?) και  

4. ο πρώτος συντελεστής πρόγνωσης από την ανάλυση κωδικοποίησης 

γραμμικής πρόγνωσης (Linear Predictive Coding, LPC) (&`). 

Χρησιμοποιώντας αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά, δύο παράμετροι , το 

διάνυσμα μέσων τιμών (�(*) και η μήτρα συνδιακύμανσης (�(*), της συνάρτησης 

πυκνότητας πιθανότητας κάθε κατηγορίας υπολογίζονται από τα δεδομένα 

εκπαίδευσης. Το σύνολο των  χαρακτηριστικών του τμήματος των SRS που πρέπει 

να ταξινομηθεί στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθεί η μη-Ευκλείδεια 

απόσταση για κάθε κατηγορία και το κομμάτι κατατάσσεται στην κλάση με τη 

μικρότερη απόσταση(Atal and Rabiner 1976). 
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Το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα δρα σαν ένα ακουστικό φίλτρο κατά τη 

διάρκεια παραγωγής ήχων ροχαλητού, ακριβώς όπως η φωνητική οδός στην 

περίπτωση των ήχων ομιλίας. Έτσι, η παραγωγή των UVNS θα μπορούσε να 

αποδοθεί στη διέγερση του άνω αναπνευστικού από μία ρινική πηγή με 

αποτέλεσμα τη συγκέντρωση ενέργειας στις υψηλές συχνότητες. Απ’ την άλλη 

μεριά, οι VNS θα μπορούσαν να αποδοθούν στη διέγερση του άνω αναπνευστικού 

ψευδο-περιοδικό τετραγωνικό παλμό, έχοντας ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση 

ενέργειας στις χαμηλές συχνότητες. Αυτή η διαφορά στο μηχανισμό παραγωγής 

κάνει τους VNS να έχουν λιγότερα μηδενικά σε σύγκριση με τους UVNS. Ας 

σημειώσουμε ότι τα μηδενικά δεν είναι συνάρτηση της απόλυτης έντασης των 

ηχητικών επιπέδων που καταγράφονται. 

Αντίθετα, η ‘ενέργεια του σήματος’ (��`) εξαρτάται από τις παραμέτρους της 

εγγραφής όπως την ευαισθησία του μικροφώνου. Πρέπει να σημειωθεί ότι πρώιμες 

απόπειρες για διαχωρισμό του ροχαλητού(Wilson 1999, Van Brunt 1997) 

βασίζονταν αποκλειστικά στην ��`, για το λόγο ότι το ροχαλητό ήταν ορισμένο 

βάσει των χαρακτηριστικών της έντασης. Στην εργασία μας, αναγνωρίζουμε ότι τα 

ροχαλητά μπορούν να καταλαμβάνουν εντάσεις που εκτείνονται πάνω από τα 90 

dB. Ενώ η ��`  είναι ανεπαρκής από μόνη της ως χαρακτηριστικό για την ανίχνευση 

όλων των γεγονότων ροχαλητού, έχει μία καλή διακριτική ικανότητα με τους  VNS 

να έχουν γενικά την υψηλότερη ενέργεια από τους  UVNS. Η ησυχία έχει τη 

μικρότερη ��` και από τις τρεις κατηγορίες. Η χρήση της ��` σε συνδυασμό με τα 

εξαρτώμενα από την ένταση χαρακτηριστικά καθιστούν συνολικά την προτεινόμενη 

μέθοδο ισχυρή απέναντι στις μεταβολές της έντασης των ήχων ροχαλητού. 

Τα σήματα VNS έχουν μεγαλύτερη συσχέτιση ανάμεσα σε διαδοχικά δείγματα 

από ότι τα σήματα UVNS εξαιτίας της συγκέντρωσης ενέργειας σε χαμηλές 

συχνότητες. Γι’ αυτό, ‘κανονικοποιημένοι συντελεστές αυτοσυσχέτισης σε 1 ms 

καθυστέρησης’ πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνονται μεταξύ των κλάσεων. Το 1 

ms καθυστέρησης επιλέχθηκε πειραματικά για να έχουμε τη μέγιστη διάκριση 

μεταξύ των τριών κλάσεων. Ο πρώτος LPC συντελεστής βρέθηκε να είναι 

πανομοιότυπος στο αρνητικό φάσμα στη unit sample delay(Oppenheim and Schafer 

1968). Καθώς τα φάσματα των τριών κατηγοριών είναι μεταξύ τους διαφορετικά, ο 

πρώτος συντελεστής LPC αναμένεται να έχει επίσης διαφορετικές τιμές για κάθε 

κατηγορία. 

Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τρεις μεθόδους μείωσης του θορύβου: 

1. Φασματική αφαίρεση με εκτίμηση της στάθμης του 

θορύβου(Amplitude Spectral Subtraction, ASS) , (Boll 1979) 

2. Φασματική αφαίρεση (Power Spectral Subtraction, PSS)  

3. Εκτίμηση του φάσματος του πλάτους σε σύντομο χρόνο (STSA)  

Και οι τρεις τεχνικές επελέγησαν για την απλότητά τους και την αποδεδειγμένη 

ικανότητά τους να βελτιώνουν το SNR στις εφαρμογές επεξεργασίας ομιλίας σε 
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περιβάλλον θορύβου. Αντί να λαμβάνουν την εκτίμηση του θορύβου από ένα 

δεύτερο μικρόφωνο, και οι τρεις χρειάζονται μόνο ένα μικρόφωνο ως πηγή 

δεδομένων, πράγμα το οποίο ταιριάζει καλύτερα στην εφαρμογή μας. Η τεχνική ASS 

χρησιμοποιεί το θόρυβο που έχει εκτιμηθεί από το τμήμα χωρίς ομιλία (non-speech 

segment) ή στη συγκεκριμένη εφαρμογή, από τις περιόδους σιωπής, για να 

υπολογιστεί η φασματική πληροφορία που πρέπει να αφαιρεθεί. Στη μέθοδο PSS, 

χρησιμοποιείται ένας παράγοντας αφαίρεσης που εκτιμάται από το τοπικό a priori  

σήμα προς το λόγο θορύβου για να αφαιρεθεί η φασματική ισχύς του θορύβου. Η 

STSA, που υπολογίζεται ελαχιστοποιώντας το μέσο τετραγωνικό σφάλμα του 

λογαριθμικού φάσματος(Ephraim and Malah 1985), είναι η τρίτη μέθοδος.  

Το σήμα @(�) , αρχικά, περνάει μέσα από υψιπερατό φίλτρο στα 5 Hz για να 

απομακρυνθούν οι συνιστώσες του θορύβου των πολύ χαμηλότερων συχνοτήτων 

και οι dc συνιστώσες. Προηγούμενες μελέτες αποκάλυψαν ότι γενικά η θεμελιώδης 

συχνότητα των ήχων ροχαλητού είναι κάτω από τα 1000 Hz (Fiz 1996). Για το λόγο 

αυτό, χρησιμοποιείται κατωδιαβατό φίλτρο στα 2000 Hz. Το @(�) τότε χωρίζεται σε 

παράθυρα χρησιμοποιώντας ένα τριγωνικό παράθυρο r
(�) μήκους Ν δειγμάτων. 

Ας συμβολίσουμε το k-στο block δεδομένων ως @?(�). 

Από κάθε block @?(�), υπολογίζουμε τα τέσσερα ακόλουθα μεγέθη: 

(1) Τον αριθμό των μηδενικών, V?, στο  @?(�). 

(2) Η λογαριθμική ενέργεια ��`  υπολογίζεται ως 

 

>�` = 10��	
� �� + 1� �(@?) (�)�
!"
 � 

 

όπου ε είναι μία αυθαίρετη μικρή θετική σταθερά που προστίθεται για να 

αποφύγουμε οποιονδήποτε εκ παραδρομής υπολογισμό του λογαρίθμου του 

μηδενός. 

(3) Ο κανονικοποιημένος συντελεστής αυτοσυσχέτισης σε 1 ms 

καθυστέρηση, W? υπολογίζεται ως εξής  

 W? =  ∑ @?(�)(� − ^@/1000)�!"
�(∑ @? (�)�!"
 )(∑ @? (�)�D
!"� ) 

 

(4) Ο πρώτος συντελεστής πρόγνωσης, &` της LPC ανάλυσης 12 πόλων. 

 

Για κάθε block @?(�) ορίζουμε το k-στο παραμετρικό διάνυσμα  ?̂ =�V? >�`  W? &`��
 , το οποίο δεχόμαστε ότι αναπαρίσταται γραφικά από μία 

πολυδιάστατη Γκαουσιανή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Η Γκαουσιανή 

υπόθεση προσδιορίζει πλήρως τις κατανομές μέσω των μητρών μέσης τιμής και 
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συνδιακύμανσης. Έτσι μπορούμε να αποφύγουμε την εκτίμηση ροπών υψηλής 

τάξης, που είναι δύσκολο πρακτικά. Για ακριβή ταξινόμηση, ο κανόνας απόφασης 

που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος δεν απαιτεί η κατανομή να είναι ακριβώς 

Γκαουσιανή, αλλά αρκεί να είναι μία κανονική κατανομή  στο κέντρο του εύρους 

του. 

Τα δεδομένα των SRS από το σύνολο εκπαίδευσης χωρίζονται χειροκίνητα και 

ταξινομούνται σε μία από τις τρεις κλάσεις: silence(κλάση 1), unvoiced non-

silence(κλάση 2), voiced non-silence(κλάση 3). Όλα τα τμήματα δεδομένων που 

ανήκουν σε μία κλάση �, � = 1, 2, ή 3, για όλους τους ασθενείς συνδυάζονται σε 

μία ροή δεδομένων @(()(�) για αυτή την κλάση (πίνακας 2). 

Έστω ότι το @(()(�) αποτελείται από :( blocks δεδομένων, καθένα από τα 

οποία έχουν μήκος Ν δειγμάτων. Από κάθε block εκτιμάμε το ?̂* = ?̂|(��5�!�!� �-�).  

Έτσι, τα :( blocks δημιουργούν ένα πίνακα παραμέτρων k(* του οποίου η k-στη 

σειρά k(*(n) είναι το  ?̂*. Ο πίνακας μέσης τιμής (�(*) και η μήτρα 

συνδιακύμανσης (�(*) για το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης τότε εκτιμούνται ως  

�(* = 1:( � k(*(n)��
?"
  

 

�(* = 1:( � k(*(n)��
?"
 k(*� (n) − �(*�(*�  

 

Να σημειώσουμε ότι ο �(* είναι ένας 4x1 πίνακας και ο �(* είναι 4x4. 

 

 
Πίνακας 2 

 

Ταξινόμηση 

 

Αφού βρήκαμε τα �(* , �(* από το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης, τα 

χρησιμοποιούμε για να ταξινομήσουμε τα blocks {@?(�), n = 1, 2, … } των 



52 

 

απαρατήρητων δεδομένων δοκιμής @(�), με βάση έναν κλασικό κανόνα απόφασης, 

αυτόν της ελάχιστης πιθανότητας λάθους (Atal and Rabiner 1976). Έτσι, ορίζουμε το 

μέτρο της απόστασης 9?(() (n = 1, 2 … , :( �L| � = 1,2,3) ως  

 9?(() = d ?̂ − �(*f��(*D
( ?̂ − �(*) 

 

Ο κανόνας απόφασης ελάχιστης πιθανότητας λάθους οδηγεί στη συνθήκη ότι 

κατατάσσουμε το block @?(�) σε αυτή την  κλάση � που ελαχιστοποιεί την 9?(()
. 

 

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής : 

 

 Όλα τα δείγματα δεδομένων είχαν μία συχνότητα δειγματοληψίας των 44.1 

kHz και κάθε block δεδομένων αποτελούνταν από 4410 δείγματα (100 ms). Το 

κατώφλι των μηδενικών λ επιλέχθηκε πειραματικά βάσει της τεχνικής μείωσης του 

θορύβου. Όλα τα τελικά αποτελέσματα πάρθηκαν με { = 8 × 10D� ενώ δεν έγινε 

μείωση θορύβου. { = 4 × 10D�, { = 2 × 10D., { = 1 × 10D� χρησιμοποιήθηκαν 

όταν εφαρμόστηκε μείωση θορύβου με ASS , PSS, STSA στην προεπεξεργασία. 

Εφόσον τα δεδομένα ηχογραφήθηκαν στο εργαστήριο ύπνου κάτω από ελεγχόμενες 

συνθήκες, τα δεδομένα ήταν απαλλαγμένα από οποιονδήποτε θόρυβο οχημάτων, 

ζώων. Ο θόρυβος του υποβάθρου στις εγγραφές ήταν κυρίως ηλεκτρικός θόρυβος. 

Η βελτίωση του λόγου σήματος προς θόρυβο μετά τη μείωση του θορύβου 

κυμαινόταν στο διάστημα 11-27 dB, ανάλογα με την εφαρμοζόμενη μέθοδο. 

Οκτώ εγγραφές SRS από τη βάση δεδομένων μας επιλέχθηκαν για να 

παρουσιάσουν την ισορροπία ανάμεσα στα δύο φύλα. Ο δείκτης AHI κυμάνθηκε 

από 13.8 έως 100.5 με τις γυναίκες ασθενείς να έχουν μικρότερο δείκτη σε 

σύγκριση με αυτούς των ανδρών ασθενών. Ωστόσο, όλες οι εγγραφές επιλέχθηκαν 

από ασθενείς στους οποίους είχαν διαπιστωθεί επεισόδια ροχαλητού και 

αναπνοής. Εγγραφές με ανεπαρκή επεισόδια ροχαλητού δεν επιλέχθηκαν για το 

σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης. Από τις οκτώ επιλεγμένες εγγραφές δεδομένων 

SRS , τα δείγματα που ανήκουν σε κάθε κλάση επιλέχθηκαν με οπτική παρατήρηση 

και ακούγοντας ώστε να διαλέξουμε τα καλύτερα δυνατά δείγματα από κάθε 

κλάση. Ο πίνακας 2 δίνει μία λεπτομερή περιγραφή της βάσης δεδομένων 

εκπαίδευσης και του συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης. 
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Εικόνα  2.17 

Το σχήμα της εικόνας 2.17 δείχνει τις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας των V?, >�` , W?, &` για S, UVNS, και VNS δείγματα από το σύνολο δεδομένων 

εκπαίδευσης. Είναι φανερό ότι οι κατανομές των μεγεθών είναι παρόμοιες με τη 

Γκαουσιανή ή παραλλαγές της Γκαουσιανής. Όπως σε όλες τις εφαρμογές 

αναγνώρισης προτύπων, το ύψος της απόκλισης από την πραγματική Γκαουσιανή 

που θεωρείται αποδεκτό εξαρτάται από το ανεκτό ύψος του λάθους ταξινόμησης 

στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Από το πρώτο και το τρίτο σχήμα βλέπουμε ότι οι 

κλάσεις S και UVNS έχουν σχεδόν μηδενική επικάλυψη στις κατανομές των V? και W?. Αυτό καθιστά τα δύο αυτά μεγέθη χρήσιμα για τη διάκριση των δύο κλάσεων. 

Ωστόσο, δεν θα είναι καλά στη διάκριση των S και VNS, καθώς οι κατανομές 

επικαλύπτονται σε αυτές τις κλάσεις. Ομοίως, από το δεύτερο σχήμα η >�`  θα 

μπορούσε να είναι καλή για να διακρίνουμε τις S και VNS. Γενικά, από το σχήμα 

διαπιστώνουμε ότι δύο ή περισσότερα μεγέθη μαζί βοηθούν καλύτερα στη 

διάκριση των κλάσεων από ότι το καθένα ξεχωριστά. 

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα εκπαίδευσης, οι μήτρες μέσης τιμής και 

συνδιακύμανσης για όλα τα χαρακτηριστικά μεγέθη για κάθε κλάση εκτιμήθηκαν 

και για τις τέσσερις περιπτώσεις της προεπεξεργασίας. Οι πίνακες 3-6 δίνουν όλα τα �(*  και τα κανονικοποιημένα �(* που εκτιμήθηκαν από τα δεδομένα εκπαίδευσης 

για διαφορετικές τεχνικές μείωσης του θορύβου. Η κανονικοποιημένη μήτρα 

συνδιακύμανσης βγήκε αντικαθιστώντας κάθε στοιχείο i-στης σειράς και j-στης 

στήλης στην  �(* με το στοιχείο διαιρεμένο με την τετραγωνική ρίζα του γινομένου 

των i και j διαγώνιων στοιχείων: 

 �(*� (B, ]) = �(*(B, ])1��(*(B, B) ∗ �(*(], ]) 

 

Οι τελευταίες τέσσερις στήλες στους πίνακες 3-6 αντιστοιχούν στα τέσσερα 

χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν για την ταξινόμηση των κλάσεων. Τα μη 
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διαγώνια στοιχεία στην κανονικοποιημένη μήτρα συνδιακύμανσης δείχνουν τη 

συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων μεγεθών. Οι τιμές των μη διαγώνιων στοιχείων 

τους διάφορους βαθμούς συσχέτισης μεταξύ των χαρακτηριστικών μεγεθών. 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η συσχέτιση αλλάζει σύμφωνα με τη μέθοδο που 

εφαρμόζεται στην προεπεξεργασία. 

 

 
Πίνακας 3 

 
Πίνακας 4 

 
Πίνακας 5 
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Πίνακας 6 

Από τη βάση δεδομένων SRS επιλέξαμε προηγουμένως τέσσερα δείγμα 

εγγραφής, που δε χρησιμοποιήθηκαν στα δεδομένα εκπαίδευσης, για το σύνολο 

δοκιμής. Παρόμοια κριτήρια επιλογής ακολουθήθηκαν επιλέγοντας 1458 δείγματα 

που ανήκουν στις τρεις κλάσεις. Προκειμένου να αξιολογήσουμε την επίδοση του 

αλγορίθμου, ορίσαμε την ακρίβεια της ταξινόμησης ως: 

 

Ακρίβεια Ταξινόμησης = True Positive / (True Positive + False Negative) x 100 

 

όπου ‘True Positive’ σημαίνει ότι το δείγμα ταξινομήθηκε να είναι από την κλάση 

στην οποία ανήκει και ‘False Negative’ σημαίνει ότι ταξινομήθηκε να είναι σε μία 

κλάση στην οποία δεν ανήκει. 

Ο πίνακας 7 δείχνει τη συνολική επίδοση του αλγορίθμου ταξινόμησης. Οι 

πίνακες 8-10 δίνουν την επίδοση για κάθε κλάση. Σύμφωνα με τον πίνακα 7, 

βρίσκουμε ότι η διαδικασία μείωσης του θορύβου βελτιώνει την ακρίβεια 

ταξινόμησης και ότι η μέθοδος PSS έχει την καλύτερη επίδοση. Ωστόσο, βρίσκουμε 

ότι δεν υπάρχει καμία βελτίωση στην ταξινόμηση στις μεθόδους ASS, STSE. 

Σύμφωνα με τον πίνακα 8, βρίσκουμε ότι και οι τρεις τεχνικές μείωσης θορύβου 

βελτιώνουν την επίδοση του αλγορίθμου στην ταξινόμηση των S δειγμάτων. 

Μείωση Θορύβου με την PSS έχει την καλύτερη επίδοση ταξινόμησης και 

ακολουθούν οι ASS και STSE αντίστοιχα. 
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Στον πίνακα 9, βρίσκουμε ότι η ακρίβεια ταξινόμησης του αλγορίθμου για την 

κλάση VNS είναι πολύ χαμηλή. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι ο αλγόριθμος 

είναι ικανός να ταυτοποιήσει τα δείγματα ως NS (non-silence) αλλά ο αριθμός των 

λανθασμένων ταξινομήσεων ως UVNS είναι αρκετά υψηλός(πίνακας 9 , στήλη 5). 

Ομοίως ο αλγόριθμος αποδίδει καλά και στην ταξινόμηση των UVNS 

δειγμάτων(πίνακας 10). 

Ο αλγόριθμος έχει μία συνολική ακρίβεια του 90.74%. Προκειμένου να 

ερευνήσουμε την επίδραση του λόγου σήμα προς θόρυβο στην απόδοση της 

ταξινόμησης, προσθέσαμε ένα block προεπεξεργασίας για να βελτιώσουμε το λόγο. 

Βρέθηκε ότι η μείωση θορύβου βελτιώνει την ακρίβεια ταξινόμησης μέχρι ένα 

μέγιστο του 96.87% με το συνδυασμό των χαρακτηριστικών ‘αριθμός μηδενικών’ 

και ‘ενέργεια σήματος’ όταν χρησιμοποιούνται με την PSS. 
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Κεφάλαιο 3 

Ο μικροελεγκτής 

 

 

 

 

3.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα δώσουμε τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά του 

μικροελεγκτή. Επίσης, θα αναφέρουμε κάποια βασικά στοιχεία για τα 

ενσωματωμένα συστήματα, τους επεξεργαστές τεχνολογίας ARM7TDMI, τα γενικά 

χαρακτηριστικά του μικροελεγκτή ADuC7026 και της πλατφόρμας που θα 

χρησιμοποιήσουμε.  

 

3.2. Ο μικροελεγκτής 

Είναι η διάταξη που προκύπτει από την τοποθέτηση όλων των διακριτών 

μονάδων που αποτελούν τον μικροϋπολογιστή στο σώμα του ίδιου ολοκληρωμένου 

κυκλώματος, δηλαδή πρόκειται για ένα υπολογιστικό σύστημα σε πλακίδιο (system-

on-a-chip).  

Χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει με ελάχιστα εξωτερικά 

εξαρτήματα, λόγω των πολλών ενσωματωμένων υποσυστημάτων που διαθέτει 

(επεξεργαστικός πυρήνας, προσωρινή μνήμη RAM πολύ υψηλής ταχύτητας(cache 

memory) για αποθήκευση δεδομένων, μνήμη μόνο για ανάγνωση ROM για την 

αποθήκευση προγραμμάτων, μνήμη flash για μόνιμη αποθήκευση, ελεγκτή 

μνήμης(memory controller), περιφερειακές συσκευές και διεπαφές εισόδου-

εξόδου). 

Όμως, για τη λειτουργία ενός πλήρους ενσωματωμένου συστήματος 

απαιτούνται πολλά εξωτερικά υποσυστήματα και περιφερειακά. Τέτοια είναι: 
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• Κύκλωμα συνδετικής λογικής (glue logic) για τη σύνδεση των εξωτερικών 

μνημών και άλλων περιφερειακών παράλληλης σύνδεσης στην αρτηρία 

δεδομένων(bus) του επεξεργαστή. 

• Μνήμη προγράμματος (τύπου ROM, FLASH, EPROM κλπ) η οποία περιέχει το 

λογισμικό του συστήματος. Σε κάποια μοντέλα, είναι δυνατόν το κλείδωμα 

αυτής της μνήμης, μετά την εγγραφή της, ώστε να προστατευτεί το 

περιεχόμενό της από αντιγραφή. 

• Μεγάλη ποσότητα μνήμης RAM. 

• Κύκλωμα αρχικοποίησης (reset). 

• Διαχείριση αιτήσεων διακοπής(interrupt request controller) από τα 

περιφερειακά. 

• Κύκλωμα επιτήρησης τροφοδοσίας (brown-out detection) τα οποίο 

παρακολουθεί την τροφοδοσία και αρχικοποιεί ολόκληρο το σύστημα όταν 

αυτή πέσει κάτω από τα ανεκτά όρια, προλαμβάνοντας έτσι την αλλοίωση 

των δεδομένων. 

• Κύκλωμα επιτήρησης λειτουργίας(watchdog timer) το οποίο αρχικοποιεί το 

σύστημα, εάν αυτό εμφανίσει σημάδια δυσλειτουργίας λόγω κολλήματος 

(hang). 

• Τοπικό ταλαντωτή για την παροχή παλμών χρονισμού (clock). 

• Έναν ή περισσότερους χρονιστές-απαριθμητές υψηλής ταχύτητας (hardware 

timer-counter) για τη δημιουργία καθυστερήσεων, μέτρηση διάρκειας 

γεγονότων, απαρίθμηση γεγονότων και άλλων λειτουργιών ακριβούς 

χρονισμού. 

• Ρολόι πραγματικού χρόνου(Real Time Clock, RTC) το ποίο τροφοδοτείται από 

ανεξάρτητη μπαταρία και γι’ αυτό πρέπει να έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση 

ρεύματος. 

• Σειρά ανεξάρτητων ψηφιακών εισόδων και εξόδων (Parallel Input-Output, 

PIO).  

Γενικά, όλες οι οικογένειες μικροελεγκτών ενσωματώνουν τα περισσότερα από 

τα παραπάνω περιφερειακά, με διαφοροποιήσεις κυρίως στην ύπαρξη ή μη 

εσωτερικής μνήμης προγράμματος και στο είδος της. Με βάση, λοιπόν, τη μνήμη 

υπάρχουν: 

• Μικροελεγκτές χωρίς μνήμη προγράμματος, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως 

ROM-less. Αυτοί παρέχουν πάντοτε μία παράλληλη αρτηρία (bus) 

δεδομένων, πάνω στην οποία συνδέονται εξωτερικές μνήμες προγράμματος 

και RAM. Τέτοιοι τύποι μικροελεγκτών προορίζονται για πιο ισχυρά 

υπολογιστικά συστήματα ελέγχου, με μεγαλύτερες απαιτήσεις μνήμης. 

• Μικροελεγκτές με μνήμη ROM, η οποία κατασκευάζεται με το λογισμικό της 

(mask ROM) ή γράφεται μόνο μία φορά (One Time Programmable, OTP). 



59 

 

Παρέχουν τη δυνατότητα πολύ χαμηλού κόστους, όταν αγοράζονται σε πολύ 

μεγάλες ποσότητες. 

• Μικροελεγκτές με μνήμη flash, η οποία μπορεί συνήθως να 

προγραμματιστεί πολλές φορές. Αυτή είναι η πιο διαδεδομένη κατηγορία. 

Συχνά, ο προγραμματισμός της μνήμης μπορεί να γίνει ακόμη και πάνω στο 

κύκλωμα της ίδιας της ενσωματωμένης(embedded) εφαρμογής (δυνατότητα 

In Circuit Programming, ICP). Αυτοί οι μικροελεγκτές έχουν ουσιαστικά 

αντικαταστήσει τους παλαιότερους τύπους EPROM που έσβηναν με 

υπεριώδη ακτινοβολία. 

Σε τι διαφέρει από το μικροεπεξεργαστή : Στους σύγχρονους μικροεπεξεργαστές για 

μη ενσωματωμένα συστήματα(για παράδειγμα, στους μικροεπεξεργαστές των 

προσωπικών υπολογιστών) δίνεται έμφαση στην υπολογιστική ισχύ. Η ευελιξία 

ανάπτυξης διαφορετικών εφαρμογών είναι μεγάλη, καθώς η λειτουργικότητα του 

τελικού συστήματος καθορίζεται από τα εξωτερικά περιφερειακά που 

διασυνδέονται με την κεντρική μονάδα του μικροεπεξεργαστή, η οποία δεν είναι 

εξειδικευμένη. Αντίθετα, στους μικροεπεξεργαστές για ενσωματωμένα συστήματα, 

δηλαδή στους μικροελεγκτές, οι οποίοι έχουν μικρότερες ή και μηδαμινές δυνατότης 

συνεργασίας με εξωτερικά περιφερειακά, η ευελιξία είναι περιορισμένη, καθώς και 

η υπολογιστική ισχύς. Οι μικροελεγκτές δίνουν έμφαση στο μικρό αριθμό 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που απαιτείται για τη λειτουργία μιας συσκευής, το 

χαμηλό κόστος και την εξειδίκευση. 

Αναλυτικά, τα πλεονεκτήματα των μικροελεγκτών  είναι: 

1. Η αυτονομία, μέσω της ενσωμάτωσης σύνθετων περιφερειακών 

υποσυστημάτων, όπως μνήμες και θύρες επικοινωνίας. Έτσι, πολλοί 

μικροελεγκτές δε χρειάζονται κανένα άλλο ολοκληρωμένο κύκλωμα για να 

λειτουργήσουν. 

2. Η ενσωμάτωση περιφερειακών σημαίνει ευκολότερη υλοποίηση εφαρμογών 

λόγω των απλούστερων συνδέσεων. Επίσης οδηγεί σε χαμηλότερη 

κατανάλωση ισχύος, μεγιστοποιώντας τη φορητότητα και ελαχιστοποιεί το 

κόστος κατασκευής στην οποία ενσωματώνεται ο μικροελεγκτής. 

3. Χαμηλό κόστος. 

4. Μεγαλύτερη αξιοπιστία, λόγω των λιγότερων διασυνδέσεων. 

5. Μειωμένες εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και μειωμένη 

ευαισθησία σε αντίστοιχες παρεμβολές από άλλες ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτό το πλεονέκτημα προκύπτει από το μικρότερο 

αριθμό και μήκος των εξωτερικών συνδέσεων καθώς και τις χαμηλότερες 

συχνότητες λειτουργίας, που φτάνουν την τάξη των 32 kHz. 
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6. Περισσότεροι διαθέσιμοι ακροδέκτες για ψηφιακές εισόδους-εξόδους (για 

δεδομένο μέγεθος ολοκληρωμένου κυκλώματος) λόγω της μη δέσμευσής 

τους για τη σύνδεση εξωτερικών περιφερειακών. 

7. Μικρό μέγεθος του συνολικού υπολογιστικού συστήματος. 

Οι μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε όλα τα ενσωματωμένα 

συστήματα (Embedded Systems) ελέγχου χαμηλού και μεσαίου κόστους, όπως αυτά 

που χρησιμοποιούνται σε αυτοματισμούς, ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα 

(από ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές έως παιχνίδια), ηλεκτρικές συσκευές και 

κάθε είδους αυτοκινούμενα τροχοφόρα οχήματα. Ακόμα, έχουν τη δυνατότητα 

σύνδεσης με μία ποικιλία διατάξεων απεικόνισης (display) ως συσκευές εξόδου, να 

επικοινωνούν με έναν προσωπικό υπολογιστή, να διαβάζουν τιμές από εξωτερικούς 

αισθητήρες, ενώ ακόμα μπορούν να συνδεθούν σε ενός είδους τοπικό δίκτυο άλλων 

παρόμοιων μικροελεγκτών. 

Ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζεται ένας μικροελεγκτής, 

μπορεί να περιέχει και: 

� Μία ή περισσότερες ασύγχρονες σειριακές θύρες επικοινωνίας (Universal 

Asynchronous Receiver Transmitter, UART). 

� Σύγχρονες σειριακές θύρες επικοινωνίας (για παράδειγμα I
2
C,SPI,Ethernet). 

� Ολόκληρα υποσυστήματα για την άμεση υποστήριξη από άποψη hardware 

των πιο σύνθετων πρωτοκόλλων επικοινωνίας όπως CAN,HDLC, ISDN, ADSL. 

� Μονάδα άμεσης εκτέλεσης πράξεων κινητής υποδιαστολής (Floating Point 

Processing Unit) η οποία είναι πάντοτε πιο γρήγορη από την ALU του 

επεξεργαστή. Τέτοιες μονάδες χαρακτηρίζουν τους μικροελεγκτές με 

δυνατότητες Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος(Digital Signal Processing). 

� Περισσότερες από μία εισόδους για τη μετατροπή αναλογικού σήματος σε 

ψηφιακό(Analog to Digital Converter, ADC). 

� Μετατροπέα ψηφιακού σε αναλογικό σήμα(Digital to Analog Converter, 

DAC). 

� Ελεγκτή οθόνης υγρών κρυστάλλων(LCD). 

� Υποσύστημα προγραμματισμού πάνω στο κύκλωμα, χάρη στο οποίο είναι 

δυνατός ο επαναπρογραμματισμός (αναβάθμιση λογισμικού) της 

εφαρμογής, συνδέοντας μία εξωτερική συσκευή προγραμματισμού 

(συνήθως σε θύρα UART RS232) ή ακόμα και από το διαδίκτυο. Αυτή η 

δυνατότητα απαιτεί να προϋπάρχει λογισμικό υποδοχής (bootstrap) μέσα 

στη μνήμη του προγράμματος και επομένως δεν μπορεί να γίνει σε τελείως 

άδεια μνήμη προγράμματος . 

� Υποσύστημα προγραμματισμού τύπου ISP και διάγνωσης (συνήθως είναι το 

καθιερωμένο πρότυπο JTAG). Χάρη σε αυτό, είναι δυνατός ο 

προγραμματισμός της μνήμης προγράμματος χωρίς να προαπαιτείται 
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κάποιο πρόγραμμα υποδοχής. Γι’ αυτό το λόγο, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στον 

αρχικό προγραμματισμό, για παράδειγμα κατά τη συναρμολόγηση ή σε 

περίπτωση προβλήματος (bug) στο λογισμικό υποδοχής το οποίο να καθιστά 

αδύνατη την κανονική αναβάθμιση. 

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του μικροελεγκτή είναι η απόκριση σε 

πραγματικό χρόνο. Όταν συγκεκριμένα συμβάντα λάβουν  χώρα(υπερχείλιση ενός 

μετρητή, μετατροπή από αναλογική σε ψηφιακή μορφή, μεταβολή της λογικής 

στάθμης σε κάποια είσοδο ή λήψη δεδομένων από κάποιο σύστημα μετάδοσης 

πληροφορίας, ένα σύστημα αιτημάτων διακοπής) μπορεί να προειδοποιήσει το 

μικροεπεξεργαστή να αναβάλλει την ακολουθία εντολών που εκτελεί για να 

εκτελέσει μία ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής. 

Οι εφαρμογές που εκτελούν οι μικροελεγκτές πρέπει να έχουν αρκετά μικρό 

μέγεθος ώστε να χωρούν στη διαθέσιμη ενσωματωμένη μνήμη του μικροελεγκτή, 

έτσι ώστε να μην υπάρχει ανάγκη για επέκταση με εξωτερική μνήμη. 

Ο κώδικας είναι γραμμένος σε κάποια γλώσσα υψηλού επιπέδου(C, C++) και 

μεταφράζεται σε assembly για την αποθήκευση του προγράμματος στη μνήμη του 

μικροελεγκτή. Η επιτυχία μίας οικογένειας μικροελεγκτών καθορίζεται σε μεγάλο 

βαθμό από τη διαθεσιμότητα και την ευχρηστία των σχετικών εργαλείων ανάπτυξης 

: μεταφραστές από τη γλώσσα υψηλού επιπέδου σε assembly(compilers), 

προγραμματιστές της εξωτερικής μνήμης και εργαλεία εκσφαλμάτωσης 

(debuggers). Στον τομέα των εργαλείων ανάπτυξης δραστηριοποιούνται οι ίδιοι οι 

κατασκευαστές των μικροελεγκτών αλλά και εξειδικευμένες εταιρείες. 

Μερικοί από τους γνωστότερους κατασκευαστές είναι οι: 

• ARM 

• Atmel 

• Epson 

• Freescale Semiconductor(ex Motorola) 

• Hitachi 

• Microchip 

• Toshiba 

• Phillips 
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3.3. Ενσωματωμένα Συστήματα (Embedded Systems) 

Με τον όρο ενσωματωμένο σύστημα εννοούμε ένα υπολογιστικό σύστημα 

ειδικού σκοπού, σχεδιασμένο για μία ή λίγες εξειδικευμένες εφαρμογές, συχνά με 

τον περιορισμό της επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο για λόγους ασφάλειας και 

χρησιμότητας. Υπάρχουν ενσωματωμένα συστήματα με καθόλου ή χαμηλές 

απαιτήσεις απόδοσης, επιτρέποντας στο υλικό του συστήματος να είναι απλό, 

εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μείωση στο κόστος. Σε αντίθεση με ένα 

ενσωματωμένο σύστημα, ένας υπολογιστής γενικού σκοπού μπορεί να εκτελεί 

πολλές διαφορετικές διεργασίες ταυτόχρονα, ανάλογα με τον προορισμό του. 

Συνήθως, δεν πρόκειται για συσκευές που μπορούν να λειτουργήσουν 

μεμονωμένα. Στην πλειοψηφία τους αποτελούνται από μικρά υπολογιστικά μέρη, 

τα οποία βρίσκονται εντός μίας μεγαλύτερης συσκευής που εξυπηρετεί ένα γενικό 

σκοπό. Γι’ αυτό ονομάζονται ενσωματωμένα και βρίσκονται σε μηχανισμούς όπως 

αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές κ.ά., που περιλαμβάνουν επιπλέον υλικό και ενίοτε 

μηχανικά μέρη. 

Τα ενσωματωμένα συστήματα ελέγχονται από έναν κύριο επεξεργαστικό 

πυρήνα που τυπικά είναι ένας μικροελεγκτής ή ένας επεξεργαστής ψηφιακού 

σήματος. Οι εντολές του προγράμματος που αναφέρονται στα ενσωματωμένα είναι 

γνωστές ως firmware και αποθηκεύονται στη ROM ή στη flash memory. Τρέχουν με 

περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους. 

Η χρήση των ενσωματωμένων συστημάτων σε συγκεκριμένες εφαρμογές 

επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των εφαρμογών, μειώνοντας το μέγεθος και το κόστος 

του προϊόντος ή αυξάνοντας την αξιοπιστία και την απόδοση. Πολλά από τα 

ενσωματωμένα συστήματα είναι προϊόντα μαζικής παραγωγής, επωφελούμενα από 

τη μείωση του μέσου κόστους παραγωγής με την αύξηση του πλήθους των 

παραγόμενων μονάδων. 

Γενικά, ο όρος ενσωματωμένο σύστημα δεν είναι πλήρως καθορισμένος, καθώς 

πολλά συστήματα έχουν σε κάποιο βαθμό τη δυνατότητα να μπορούν να 

προγραμματιστούν. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο υπολογιστής χειρός που έχει 

κοινά στοιχεία με ένα ενσωματωμένο σύστημα, όπως το λειτουργικό και τους 

μικροεπεξεργαστές. Ωστόσο δεν είναι πραγματικά ενσωματωμένο, καθώς επιτρέπει 

την εκκίνηση διαφορετικών εφαρμογών και τη σύνδεση περιφερειακών συσκευών. 

 

Τα ενσωματωμένα συστήματα επικοινωνούν με τον έξω κόσμο μέσω 

περιφερειακών, όπως: 

• Διεπιφάνειες σειριακής επικοινωνίας (RS-232) 

• Διεπιφάνειες σύγχρονης σειριακής επικοινωνίας (I2C, SPI) 

• Universal Serial Bus 

• MultiMedia Cards 

• Ethernet  
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• Χρονιστές 

• General Purpose I/O 

• ADC/DAC 

• JTAG, ISP (Debugging) 

 

Όσο αφορά στη διεπιφάνεια του χρήστη, ποικίλει από καμία – στα 

ενσωματωμένα που είναι αφοσιωμένα σε μία λειτουργία – σε σύνθετες γραφικές 

διεπιφάνειες που μοιάζουν με τα σύγχρονα desktops. Απλές ενσωματωμένες 

συσκευές διαθέτουν buttons, LEDs, γραφικά LCD με ένα απλό μενού επιλογών. 

Το εύρος των εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιούνται ενσωματωμένα 

συστήματα εκτείνεται από φορητές συσκευές (ψηφιακά ρολόγια χειρός, συσκευές 

αναπαραγωγής μουσικής), μέχρι μεγάλες εγκαταστάσεις (φωτεινοί σηματοδότες, 

ελεγκτές γραμμών παραγωγής). Η πολυπλοκότητα αυτών των συστημάτων μπορεί 

να είναι χαμηλή – ένας μόνο μικροελεγκτής – μέχρι πολύ υψηλή με πολλές 

περιφερειακές συσκευές και δίκτυα τοποθετημένα σε μεγάλα πλαίσια. Στον ιατρικό 

εξοπλισμό παρουσιάζεται ευρεία χρήση των ενσωματωμένων συστημάτων, με 

σκοπό την παρακολούθηση  των ζωτικών λειτουργιών, την ανάπτυξη ηλεκτρονικών 

στηθοσκοπίων για ενίσχυση των ήχων, την απεικόνιση του ανθρωπίνου σώματος 

και τη διενέργεια διάγνωσης με μη διηθητικό τρόπο. 

Τα ενσωματωμένα συστήματα συχνά ανήκουν σε μηχανισμούς που αναμένεται 

να λειτουργούν για χρόνια χωρίς σφάλματα και σε ορισμένες περιπτώσεις να 

ανακάμπτουν μόνοι τους σε περίπτωση σφάλματος. Για το λόγο αυτό, το λογισμικό 

συνήθως αναπτύσσεται και ελέγχεται πιο σχολαστικά από ότι στους προσωπικούς 

υπολογιστές. 

Τέλος, δεδομένης της επιλογής συγκεκριμένου Embedded System, η ζητούμενη 

εφαρμογή χωρίζεται σε κομμάτια που θα προγραμματιστούν στον επεξεργαστή του 

Ε.Σ. και σε κομμάτια τα οποία θα υλοποιηθούν σε υλικό. Ο τρόπος διαχωρισμού των 

μερών αυτών αποτελεί το Στάδιο Συσχεδίασης Υλικού/Λογισμικού και καθορίζεται 

από τις απαιτήσεις του τελικού Ε.Σ. σε απόδοση, καταναλισκόμενη επιφάνεια, 

κόστος, κατανάλωση ισχύος κλπ. 

 

 

3.4. Οι επεξεργαστές ARM7TDMI 

Η οικογένεια των επεξεργαστών ARM είναι γνωστή ως Advanced RISC Machine. 

Οι επεξεργαστές ARM7 είναι 32-bit cores,  αρχιτεκτονικής RISC(Reduced Instruction 

Set Computer). Διαθέτουν ένα 32-bit bus για εντολές και δεδομένα. Το μήκος των 

δεδομένων μπορεί να είναι 8/16/32 bits, ενώ το μήκος των εντολών είναι  32 bits. Η 

εκτέλεση των περισσότερων εντολών απαιτεί μόνο ένα κύκλο ρολογιού. Οι 

επεξεργαστές ARM7 έχουν σχεδιαστεί για κινητές συσκευές, είναι επεξεργαστές 

χαμηλής κατανάλωσης, με μικρό κόστος και απόδοση έως 130 ΜΙΡS.  
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Οι επεξεργαστές ARM7 ενσωματώνουν δύο σύνολα εντολών: το σύνολο των 

εντολών Thumb  των 16 bits και το σύνολο των εντολών ARM των 32 bits. Οι 

αρχιτεκτονικές επεξεργαστών παραδοσιακά όριζαν εντολές και δεδομένα ίδιου 

μεγέθους. Για αυτό το λόγο, οι αρχιτεκτονικές των 32 bits είχαν μεγαλύτερη 

απόδοση, διαχειριζόμενες δεδομένα των 32 bits και μπορούσαν να 

διευθυνσιοδοτήσουν μεγαλύτερο χώρο μνήμης από τις αντίστοιχες των 16 bits. Από 

την άλλη, οι αρχιτεκτονικές των 16 bits αν και παρουσίαζαν σαφώς πιο συμπαγή 

μορφή κώδικα εμφάνιζαν τη μισή απόδοση. Με το σύνολο των εντολών Thumb 

εισάγεται η δυνατότητα ύπαρξης εντολών των 16 bits σε αρχιτεκτονική των 32 bits. 

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται υψηλότερες επιδόσεις από τις αντίστοιχες της 

αρχιτεκτονικής των 16 bits και συμπαγέστερος κώδικας από τον αντίστοιχο της 

αρχιτεκτονικής των 32 bits. Ο κώδικας Thumb έχει το 65% του μεγέθους του κώδικα 

ARM και παρέχει 60% μεγαλύτερη απόδοση από τον ARM όταν οι εντολές 

εκτελούνται από ένα σύστημα μνήμης των 16 bits. Οι εντολές Thumb λειτουργούν 

με την κανονική διαμόρφωση των καταχωρητών για εντολές ARM, επιτρέποντας 

εναλλαγές μεταξύ ARM- Thumb και αντίστροφα. Κατά την εκτέλεση, οι εντολές 

Thumb αποσυμπιέζονται σε εντολές ARM σε πραγματικό χρόνο, χωρίς κόστος στην 

απόδοση του συστήματος.  

Οι επεξεργαστές ARM χειρίζονται τη μνήμη σαν μία γραμμική συλλογή από 

bytes αριθμημένα με αύξουσα σειρά ξεκινώντας από το μηδέν, ενώ υποστηρίζουν 

τη δομή little endian και τη δομή big endian για τον καθορισμό των most significant 

bits κάθε λέξης. Επίσης, οι επεξεργαστές ARM περιέχουν 37 καταχωρητές, έξι από 

τους οποίους είναι καταχωρητές κατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι είναι γενικού 

σκοπού.  

Οι επεξεργαστές είναι σχεδιασμένοι για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις μεγάλου 

πλήθους διαφορετικών εφαρμογών και υποστηρίζουν πολλά λειτουργικά 

συστήματα μεταξύ των οποίων Windows, Palm OA, Symbian OS, Linux. Είναι 

ιδιαίτερα διαδεδομένοι σε ηλεκτρονικά προϊόντα καταναλωτών 

συμπεριλαμβανομένων PDAs, iPods, κινητά τηλέφωνα καθώς και άλλα ψηφιακά 

μέσα αναπαραγωγής ήχου, περιφερειακά Η/Υ(σκληροί δίσκοι, routers). 

Ο κώδικας που αναπτύσσεται για επεξεργαστές τύπου ARM7TDMI είναι 

απόλυτα συμβατός με όλους τους επεξεργαστές τύπου ARM7. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν τους ARM7TDMI μία πολύ καλή 

επιλογή για τη δημιουργία ενσωματωμένων συστημάτων εξαιτίας του μικρού 

σχετικά μεγέθους, των επιδόσεων και της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. 
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3.5. Ο μικροελεγκτής ADuC-7026 

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης μίας εφαρμογής που βασίζεται σε κάποια 

συγκεκριμένη προδιαγραφή, η ανάγκη υλοποίησης με χρήση μικροελεγκτών 

προσδιορίζεται πάντα από τον ίδιο το σχεδιαστή της εφαρμογής. Ωστόσο, είναι 

γεγονός ότι πάρα πολλές εφαρμογές μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά με 

τη χρήση κάποιου μικροελεγκτή, ενώ σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις 

μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα σημαντικά πλεονεκτήματα των μικροελεγκτών 

ADuC-70ΧΧ. Στο σημείο αυτό, θα αναπτύξουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του 

μικροελεγκτή ADuC-7026 της Analog Devices. O ADuC-7026 διαθέτει έναν 

επεξεργαστή ARM7TDMI, αρχιτεκτονικής RISC.  

Τα γενικά χαρακτηριστικά του είναι: 

� Analog-to-Digital Converter 12 bits με 16 κανάλια και ικανότητα 

δειγματοληψίας 1 MSPS (1 million samples per second). Μπορεί να 

λειτουργήσει με τρεις διαφορετικούς τρόπους (modes): a) fully differential 

mode για μικρά, ισορροπημένα σήματα, b)single-ended mode, c)pseudo-

differential mode για κάθε single-ended σήμα με το πλεονέκτημα του 

rejection mode. 

� Εύρος τάσης αναλογικών εισόδων 0-Vref. 

� Digital-to-Analog Converter 12 bits με 4 κανάλια. 

� Ενσωματωμένο κύκλωμα αναφοράς τάσης 2.5V που χρησιμοποιείται για τον 

ADC και τον DAC, ενώ η τάση αυτή εμφανίζεται στο Vref pin. 

� Αισθητήρας θερμοκρασίας υπό τη μορφή μίας τάσης εξόδου ανάλογης προς 

την απόλυτη θερμοκρασία. 

� Συγκριτής τάσης. 

� Θύρα JTAG για download και debug του κώδικα. 

� Εσωτερικός ταλαντωτής στα 32.768 kHz, εξωτερικός κρύσταλλος ρολογιού. 

� 45 ΜHz phase-locked-loop. 

� On-chip flash memory 64 KB, με δυνατότητα προγραμματισμού εντός του 

συστήματος, ως τμήμα προγράμματος, 8 KB RAM για την αποθήκευση 

σταθερών τιμών και μεταβλητών. 

� Περιφερειακό Ασύγχρονης Σειριακής Επικοινωνίας UART. 

� Δύο διαύλους διασύνδεσης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων(Inter Integrated 

Circuit) για την επέκταση των διασυνδέσεων με περιφερειακές μονάδες και 

τον δικτυακό έλεγχο διάφορων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 

� Μονάδα Σειριακής Επικοινωνίας(Serial Peripheral Interface). 

� Διαμορφωτής εύρους παλμών (Pulse Width Modulator) 16 bits με τη 

βοήθεια του οποίου μπορούμε να λάβουμε αναλογικές τάσεις μέσα από 

κατάλληλα φίλτρα τύπου RC. 
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� Μία προγραμματιζόμενη λογική διάταξη (PLA) που περιλαμβάνει μία μήτρα 

συνδέσεων μεταξύ των διαφόρων λειτουργικών λογικών τμημάτων, 

οδηγώντας σε πιο ολοκληρωμένες και λογικές λύσεις. 

� Ικανότητα διασύνδεσης με εξωτερική μνήμη. 

� Τέσσερις χρονιστές γενικού σκοπού για το χρονισμό ή τη σηματοδότηση 

διαφόρων γεγονότων ή για καταμέτρηση, χρονιστής wake-up timer για την 

αφύπνιση του μικροελεγκτή όταν βρίσκεται σε sleep mode και watchdog 

timer για την αποφυγή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος. 

� 40 pins είσοδοι-έξοδοι γενικού σκοπού (GPI/O). 

� Κύκλωμα τροφοδοσίας στα 3 V. 

� Περιφερειακό Power Supply Monitor που ελέγχει πιθανή πτώση τάσης κάτω 

από τα επιτρεπόμενα όρια  

� Κύκλωμα επανατοποθέτησης ή RESET που εξασφαλίζει ότι όλες οι 

εσωτερικές μονάδες και τα κυκλώματα ελέγχου θα ξεκινήσουν να 

λειτουργούν κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας από κάποια 

προκαθορισμένη κατάσταση, ενώ όλοι οι καταχωρητές θα βρίσκονται σε 

κατάλληλες αρχικές τιμές. 

 

Σχήμα 3.1 

 

 



67 

 

3.6. Η πλατφόρμα μVision 

Το μVision είναι μία πλατφόρμα ανάπτυξης που βασίζεται στο λειτουργικό 

σύστημα των Windows και αποτελεί σχεδιαστικό προϊόν της Keil. Αποτελεί ένα 

IDE(Integrated Development Environment). Συνδυάζει έναν editor και έναν project 

manager, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών για 

ενσωματωμένα συστήματα και όχι μόνο, ενώ ταυτόχρονα μέσω του debugger 

έχουμε την ικανότητα να κάνουμε πλήρη εξομοίωση ενός μικροελεγκτή με μηδενικό 

hardware στη διάθεσή μας. Το μVision εμπεριέχει όλα τα εργαλεία του C compiler, 

macro assembler, linker/locator, HEX file generator. Το μVision επισπεύδει τη 

διαδικασία ανάπτυξης της ενσωματωμένης εφαρμογής παρέχοντας τα ακόλουθα: 

o Πλήρη source code editor 

o Βάση χαρακτηριστικών μίας ποικιλίας μικροελεγκτών για την αυτόματη 

μεταφορά των start-up αρχείων. Τα συγκεκριμένα αρχεία εμπεριέχουν 

κώδικα προκειμένου να αρχικοποιήσουν και νε εκκινήσουν τη CPU 

κατάλληλα για το συγκεκριμένο υλικό που υλοποιούμε 

o Project Manager για τη δημιουργία και την ανάπτυξη projects  

o Δίνει τη δυνατότητα για assembling, compiling, linking της ενσωματωμένης 

εφαρμογής 

o Παράθυρα διαλόγου για τις ρυθμίσεις των αναπτυξιακών εργαλείων  

o Debugger με high-speed CPU και εξομοιωτή περιφερειακών και 

παρακολούθησης του προγράμματος σε πραγματικό χρόνο 

o Δυνατότητα προγραμματισμού χρησιμοποιώντας flash memory για 

κατέβασμα της εφαρμογής στη flash ROM 

o Links στα manuals των αναπτυξιακών εργαλείων, datasheets των συσκευών 

και user’s guide 

o Παρακολούθηση κάθε στοιχείου που απαρτίζει τον μικροελεγκτή 

o Εκτέλεση του προγράμματος βήμα-βήμα, συνεχής παρακολούθηση των 

καταχωρητών και των θέσεων μνήμης. 

Μέσω του μVision υποστηρίζεται το Build Mode που επιτρέπει την ανάπτυξη 

της εφαρμογής μας, ενώ μέσω του debug mode καταφέρνουμε να κάνουμε 

download την εφαρμογή μας μέσω της CPU και ενός εξομοιωτή περιφερειακών ή 

μέσω του JTAG-Adapter που συνδέει τον debugger με τον μικροελεγκτή μας. 

 

3.7. Η αναπτυξιακή πλακέτα ADuC-MT7020 της Olimex 

H ADuC-MT7020 είναι μία μικρή πλακέτα που διαθέτει ακροδέκτη USB για 

σύνδεση με προσωπικό υπολογιστή, δύο κουμπιά, οθόνη LCD 16x2 με φως και έναν 
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μικροελεγκτή ADuC-7020 με δυνατότητα δειγματοληψίας 1 Msps στους ADCs/DACs, 

οι οποίοι είναι προσβάσιμοι μέσω ξεχωριστών ΑΕΧΤ υποδοχών. 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι χρησιμοποιούμε αυτή την 

πλατφόρμα παρόλο που έχει ενσωματωμένο το μικροελεγκτή 7020 και όχι τον 7026. 

Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι τα δύο κανάλια απ’ όπου θα λαμβάνουμε τα 

δείγματα, πράγμα στο οποίο μας εξυπηρετεί και ο 7020.   

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ADuC-MT7020 είναι: 

� MCU : ADuC7020 -  πυρήνας ARM7TDMI, αρχιτεκτονική RISC 16/32 bit, 5 

κανάλια 12- bit, ADC στο 1Msps , differential και single-ended modes, 0 

έως ��-_ εύρος αναλογικής εισόδου, 4 έξοδοι 12- bit για τους DACs, 

ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας(±3°C), ανεξάρτητος 

συγκριτής τάσης, θύρα JTAG, επιλογές χρονισμού: Ενσωματωμένος 

Trimmed ταλαντωτής (± 2%), εξωτερικός κρύσταλλος ρολογιού, 

εξωτερική πηγή χρονισμού. 

� 45MHz PLL with Programmable Divider, 62k Bytes Flash/EE Memory, 8k 

Bytes SRAM, In-Circuit Download, JTAG based Debug, Software triggered 

in-circuit re-programmability, UART, δύο I2C and SPI σειριακή I/O, 14-Pin 

θύρα GPIO, 2  χρονιστές γενικού σκοπού, Wake-up and Watchdog 

Timers, Power Supply Monitor, PLA  προγραμματιζόμενη λογική διάταξη, 

ρυθμισμένο για λειτουργία στα 3V. 

� Υποδοχή JTAG για in-circuit προγραμματισμό και debugging με ARM-

JTAG. 

� Μετατροπέα USB-RS232  and διεπαφή για τον ADuC7020. 

� Υποδοχή I2C. 

� Πλήκτρο SD και RESET (ενεργοποίηση bootloader). 

� Δύο πλήκτρα Β1, Β2. 

� LCD 16x2 με λειτουργία BACKLIGHT. 

� Κρύσταλλος 32 768 Hz. 

� Πυκνωτή για φιλτράρισμα της πηγής ισχύος. 

� Κεφαλές προέκτασης  για τις θύρες  των ADC και DAC. 

� PCB: FR-4, 1.5 mm (0,062"). 



 

Το κύκλωμα τροφοδοσίας 

Όπως βλέπουμε στο

τροφοδοτείται με τάση +5

Οι πυκνωτές C10 και C11 είναι παρασιτικές χωρητικότητες.

Ο πυκνωτής C16, οι αντιστάσεις 

τροφοδοτικού LM1117. Το 

V μόνο με δύο εξωτερικές αντιστάσεις. Το ρεύ

Στο σχήμα 3.3 βλέπουμε το βασικό κύκλωμα του 

το πήραμε από το εγχειρίδιό του.

 

Εικόνα 3.1 

 

Το κύκλωμα τροφοδοσίας  

Σχήμα 3.2 

Όπως βλέπουμε στο κύκλωμα που απεικονίζεται στο σχήμα 3.2

τροφοδοτείται με τάση +5V από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω της θύρας 

11 είναι παρασιτικές χωρητικότητες. 

16, οι αντιστάσεις R19 και R20 και ο C7 ανήκουν στο κύκλωμα του 

1117. Το LM1117 μπορεί να δώσει τάση εξόδου από 1.25 έως 13.8 

μόνο με δύο εξωτερικές αντιστάσεις. Το ρεύμα εξόδου φτάνει μέχρι τα 800 

βλέπουμε το βασικό κύκλωμα του LM1117 ρυθμιστή τάσης όπως 

το πήραμε από το εγχειρίδιό του. 
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που απεικονίζεται στο σχήμα 3.2, η διάταξη 

από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω της θύρας USB. 

7 ανήκουν στο κύκλωμα του 

1117 μπορεί να δώσει τάση εξόδου από 1.25 έως 13.8 

μα εξόδου φτάνει μέχρι τα 800 mA. 

1117 ρυθμιστή τάσης όπως 
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Σχήμα 3.3 

Κάνοντας την αντιστοίχιση στα δύο σχήματα, παρατηρούμε ότι ο πυκνωτής C16 

είναι ο πυκνωτής εισόδου και ο C7 είναι ο πυκνωτής εξόδου, ο οποίος έχει και 

ιδιαίτερη σημασία καθώς συμβάλλει στη σταθερότητα του ρυθμιστή τάσης.  

Η τάση εξόδου ορίζεται από τη σχέση  

���� = ��-_ �1 + �20�19  +  J¡¢£�19 

και όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ανεξάρτητη της τάσης εισόδου του 

ρυθμιστή. 

Το πηνίο L1 χρησιμεύει στο να εμποδίζει παρασιτικές τάσεις να επηρεάσουν 

την αναλογική τάση εισόδου του μικροελεγκτή ;�¢¢ , παρέχοντας έτσι προστασία 

από το θόρυβο. 

Ακολουθεί σχηματικά ολόκληρη η διάταξη : 
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Σχήμα 3.4 
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Κεφάλαιο 4 

Βασικός Προγραμματισμός του 

ADuC7026 
 

 

 

4.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται δύο ενότητες-παραδείγματα 

προγραμματισμού του ADuC7026, με σκοπό την εξοικείωση με το περιβάλλον 

μVision 4 της Keil. Αφορούν κυρίως σε εκείνα  τα χαρακτηριστικά του μικροελεγκτή 

που θα χρησιμοποιήσουμε στα πλαίσια της εργασίας και βοηθούν στο να 

αποκτήσουμε μία εικόνα της αρχιτεκτονικής, των περιφερειακών και των 

καταχωρητών του. 

 

4.2. ADC  -  Αναλογικός / Ψηφιακός Μετατροπέας  

Ο ADC δέχεται ως εισόδους σήματα από τη συσκευή που ελέγχει ο 

μικροελεγκτής ή εξωτερικά σήματα και παράγει ψηφιακά δεδομένα κατάλληλα για 

επεξεργασία. Με το κατάλληλο λογισμικό προγραμματίζουμε την ενσωματωμένη 

μονάδα μετατροπής του σήματος, έτσι ώστε να παίρνει τα δεδομένα από ένα 

κανάλι και να τα επεξεργάζεται.  

Παράδειγμα 1 

Περιγράφει 1024 συνεχόμενες μετατροπές αναλογικών τάσεων σε ψηφιακές. Η 

δειγματοληψία γίνεται από το κανάλι 0 και το κανάλι 1 εναλλάξ, τα αποτελέσματα 

αποθηκεύονται στην SRAM και έπειτα αποστέλλονται μέσω της UART με ρυθμό 

9600bps. 

#include <ADuC7026.h> 

void senddata(short); 

void ADCpoweron(int); 
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char hex2ascii(char); 

 

int main (void)  { 

 unsigned short ADCDATA[1024]; 

 int i; 

 ADCpoweron(20000);      

  ADCCP = 0x00;         

 REFCON = 0x01;        

 GP0CON = 0x100000;       

 GP4DAT = 0x04000000;   

 GP1CON = 0x011;                                        // Setup tx & rx pins on P1.0 and P1.1 

   // Start setting up UART at 9600bps 

 COMCON0 = 0x80;      // Setting DLAB 

 COMDIV0 = 0x88;       

    COMDIV1 = 0x00; 

    COMCON0 = 0x07;      // Clearing DLAB 

 ADCCON = 0x4E4;       

 while(1) 

 {   // start continuous conversion  

  for (i=0; i <2; i++) 

  { 

   while (!ADCSTA){}   // wait for end of conversion 

   ADCDATA[i] = (ADCDAT >> 16); 

   if (ADCCP == 0) ADCCP = 1; // change channel 

   else ADCCP = 0; 

  } 

  GP4DAT ^= 0x00040000;    

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

  GP4DAT ^= 0x00040000;    

 } 

} 

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)  
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 { toconv += 0x30; 

 } 

 else  

 {    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 

Περιγράφει μία μετατροπή από αναλογική σε ψηφιακή μορφή κάθε 100μs, 

χρησιμοποιώντας τον timer 0 και κάνοντας δειγματοληψία στα κανάλια 0,1. Σε αυτό 

το παράδειγμα, μετά το πέρας του μετρητή, γίνεται αίτημα για διακοπή στο 

πρόγραμμα και η ρουτίνα εξυπηρέτησης αναλαμβάνει την αποστολή των 

δεδομένων μέσω της UART. 

 

 

#include <ADuC7026.h>    //  Include ADuC7026 Header File 

void My_IRQ_Function(void);    // IRQ Funtion Prototype  

void senddata(short to_send); 

void ADCpoweron(int); 

char hex2ascii(char toconv); 

void delay(int); 

       

int main (void)  {                                    //ADC configuration 

 ADCpoweron(20000);    // power on ADC   

        

 ADCCP  = 0x00; 

 ADCCON = 0x4E2;     // start conversion on timer 0 

 REFCON = 0x01;     // connect internal 2.5V reference 

  

 // Setup tx & rx pins on P1.0 and P1.1 

 GP1CON = 0x011; 

  

   // Start setting up UART at 9600bps 

 COMCON0 = 0x80;     // Setting DLAB 

 COMDIV0 = 0x88;    

    COMDIV1 = 0x00; 

    COMCON0 = 0x07;     // Clearing DLAB 

 

 // for test purposes only 

 GP0CON = 0x10100000; 
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 IRQ = My_IRQ_Function;   //  Specify Interrupt Service Rountine  

 IRQEN = ADC_BIT;    // Enable ADC IRQ ( 0x80 ) 

 T0LD = 0x1000;     // 4096/40.96MHz = 100us 

 T0CON = 0xC0;     // count down// periodic mode  

 GP4DAT = 0x04000000;   // Configure P4.2 as output 

 while(1) 

 {  }       

 return 0 ;   } 

 

//Interrupt Service Rountine  

   

void My_IRQ_Function()     

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

 ADCCP ^= 1;    // change channel 

 senddata (ADCDAT >> 16);  

 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);      

} 

char hex2ascii(char toconv) 

{ 

 if (toconv<0x0A)  

 { toconv += 0x30;  } 

 else  

 { toconv += 0x37;  } 

 return (toconv); 

} 

void delay (int length) 

{ 

while (length >=0) 

    length--; 

} 

void ADCpoweron(int time) 

{ 

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

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

    time--;} 
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4.3. Timers – Χρονιστές 

 

Ο ADuC7026 διαθέτει τέσσερις χρονιστές γενικού σκοπού : Timer 0 , 1 , 2 , 3. Οι 

Timers 2 και 3 υλοποιούν τη λειτουργία wake-up και watch-dog αντίστοιχα. Θα 

πρέπει να τονίσουμε ότι όταν έχουμε αίτημα διακοπής, το σήμα διακοπής μπορεί 

να χρειάζεται περισσότερο χρόνο να μηδενιστεί από το χρόνο εκτέλεσης του κώδικα 

στη ρουτίνα εξυπηρέτησης. Έτσι, πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι το σήμα διακοπής 

έχει καθαριστεί πριν εγκαταλείψουμε τη συνάρτηση. 

 

Παράδειγμα 1 : Timer1 

 Με τον timer1 επιτυγχάνουμε διακοπές κάθε 50μs, οπότε και εναλλάσσεται η 

έξοδος της θύρας Ρ4.2 στην οποία συνδέεται το led και προκαλείται flashing. 

 

 

#include<ADuC7026.h> 

 

void My_IRQ_Function(void); 

int main (void)  { 

 

  T1LD = 0x20000;      // Counter Value 

 T1CON = 0xC4;     // Enabled,Periodic,Binary and CLK/16 

    IRQ = My_IRQ_Function;    // Specify Interrupt Service Rountine 

 IRQEN = GP_TIMER_BIT;    // Enable Timer1 IRQ 

 

 GP4DAT = 0x04000000;   // P4.2 configured as an output. LED is turned on

  

 while (1) 

 { }     

} 

 

// Interrupt Service Rountine  

void My_IRQ_Function()        

{     

 if ((IRQSTA & GP_TIMER_BIT) != 0)    // Timer1 IRQ? 

 { 

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

  T1CLRI = 0 ;   // Clear Timer IRQ  

}      

 return ; }  
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Παράδειγμα 2 : Wake-Up Timer 

Ο Wake-Up Timer προκαλεί την ενεργοποίηση του μικροελεγκτή όταν αυτός 

βρίσκεται σε κατάσταση power-down. Δημιουργεί μία analog-to-Digital μετατροπή, 

στέλνει το αποτέλεσμα μέσω της UART στα 9600bps  και θέτει ξανά τον 

μικροελεγκτή σε κατάσταση αποκοπής. Η διαδικασία αυτή έχει διάρκεια ένα λεπτό. 

 

(Σημειώνουμε ότι ο debugger του μVision δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην power-

down λειτουργία) 

 

 

#include <ADuC7026.h> 

 

void My_IRQ_Function(void); 

void senddata(short); 

void ADCpoweron(int); 

char hex2ascii(char); 

 

int main(void) 

{ 

 GP4DAT = 0x04000000;   // Configure P4.2 as output 

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

   

 GP1CON = 0x011;     // Setup tx & rx pins on P1.0 and P1.1 

  

 // Start setting up UART at 9600bps (CD = 0 in startup.s) 

 COMCON0 = 0x80;     // Setting DLAB 

 COMDIV0 = 0x88;     //  

    COMDIV1 = 0x00; 

    COMCON0 = 0x07;     // Clearing DLAB 

 T2CON = 0xE8;      

 T2LD = 0x00010000; 

     

 IRQ = My_IRQ_Function;   //  Specify Interrupt Service Rountine  

 IRQEN = WAKEUP_TIMER_BIT;  // Enable wake up timer IRQ  

 

 POWKEY1 = 0x01; 

 POWCON = 0x30;        // Device in sleep mode 

 POWKEY2 = 0xF4; 

 GP4DAT ^= 0x00040000;    

 

 while (1){ } 

 return 0;} 

 

  //Interrupt Service Rountine      

  

void My_IRQ_Function() 

{ GP4DAT ^= 0x00040000;    
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 ADCpoweron(20000);    // power on ADC   

        

 REFCON = 0x01;      

 ADCCP  = 0x00;        // Selecting ADC Channel 0  

 ADCCON = 0x4E3;  // Perform single conversion (ADC Speed = 1 MSPS) 

  

 while (!ADCSTA){}    // wait for end of conversion 

  senddata(ADCDAT >> 16);    // Output Conversion 

 ADCCON = 0x00;     // Powers Down ADC 

 int t = 5000;     // Delay required to send data via UART 

 while(t>0) 

 { t--; } 

GP4DAT ^= 0x00040000;   // Complement P4.2 at end of 

conversion (switches off) 

 T2CLRI = 0xFF;       // Clearing Timer2 Interrupt 

 

 POWKEY1 = 0x01; 

 POWCON = 0x30;        // Device in sleep mode 

 POWKEY2 = 0xF4; 

 return; } 

 

void ADCpoweron(int time) 

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

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

    time--; 

} 

 

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  

 {  toconv += 0x37;  }  

 return (toconv);  } 
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Παράδειγμα 3 : Watchdog Timer – Χρονιστής Επιτήρησης  

Πρόκειται για ένα χρονιστή ειδικού σκοπού, ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως 

για την αποφυγή της πιθανής κατάρρευσης του συστήματος. Από τη στιγμή που θα 

ενεργοποιηθεί, λειτουργεί ένας εσωτερικός μετρητής σε έναν συγκεκριμένο ρυθμό. 

Αν το πρόγραμμα χρήσης δε μηδενίσει ή επαναθέσει το μετρητή αυτό, τότε κάποια 

στιγμή θα επέλθει ο μηδενισμός του και θα γίνει επανατοποθέτηση στον 

μικροελεγκτή (reset). Γι ‘ αυτό πρέπει να συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα τις 

εντολές reload του watchdog timer, δίνοντας με αυτό τον τρόπο την πληροφορία ότι 

το σύστημα δουλεύει και δεν έχει καταρρεύσει. 

Θα δείξουμε τη χρήση του watchdog στο interrupt. 

Στα τέσσερα πρώτα συμβάντα, ο χρονιστής ανανεώνεται στην ώρα του. 

Στο πέμπτο, ο κώδικας καθυστερεί και συμβαίνει μία watchdog διακοπή. 

 

 

#include<aduc7026.h> 

 

void delay(int); 

void My_IRQ_Function(void); 

 

int main(void) 

{ 

char i; 

GP1DAT = 0x01000000;   // P1.0 configured as output. 

GP4DAT = 0x04000000;   // P4.2 configured as output. LED is turned on 

IRQ = My_IRQ_Function;   // Specify Interrupt Service Rountine 

T3LD = 0x1000;       // 0x1000/32768 = 125ms 

T3CON = 0xE2;          // IRQ instead of reset, for test purposes only 

IRQEN = 0x00000020;    // Timer3 IRQ 

 

while (1) 

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

  delay(0x10000);      

  T3CLRI = 0xff; 

  GP4DAT ^= 0x00040000;   

} 

 delay(0x80000);                     // too long delay => gives a watchdog interrupt 

 T3CLRI = 0xff; 

 GP4DAT ^= 0x00040000;   

}     

} 

 

void delay (int length) 

{ 

 while (length >=0) 

     length--; 

} 
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//Interrupt Service Rountine    

void My_IRQ_Function()        

{  ιf ((IRQSTA & WATCHDOG_TIMER_BIT) != 0)   // Timer3 IRQ 

 {          

 // Watchdog interrupt allows saving.      

 //... data before reset if necessary 

  GP1DAT ^= 0x00010000;    // Complement P1.0 

  RSTSTA = 0x4;     // Software reset 

 }      

 return ;  

} 
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Κεφάλαιο 5 

Προγραμματισμός του ADuC7026 

για ανίχνευση ροχαλητού 
 

 

 

5.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό, αναπτύσσεται μία μέθοδος ανίχνευσης ροχαλητού 

βασισμένη στην ένταση του σήματος. Συγκεκριμένα, παρέχουμε αναλογικά σήματα 

στα δύο κανάλια του ADC (Analog-to-Digital Converter), επιτυγχάνοντας τη 

μετατροπή τους σε ψηφιακά δεδομένα, με σκοπό την μετέπειτα ψηφιακή 

επεξεργασία τους. 

 

5.2. Εφαρμογή Ι : Προσομοίωση  

Η εφαρμογή αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να προσομοιώσουμε το 

μικροελεγκτή και τους καταχωρητές λειτουργίας και να εκτελέσουμε βήμα προς 

βήμα τον κώδικά μας, χωρίς να έχουμε στη διάθεσή μας hardware. Στον κώδικα που 

αναπτύξαμε, αρχικοποιήσαμε τον μικροελεγκτή και τα περιφερειακά και 

καθορίσαμε τη συχνότητα λειτουργίας. 

Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήσαμε τον μετατροπέα ADC, το 

μετρητή Timer0 και αιτήσεις διακοπής (Interrupt Request - IRQ). Ο Timer0 

ρυθμίστηκε μέσω του καταχωρητή T0CON να λειτουργεί περιοδικά σε count-down 

mode. Ορίζοντας κατάλληλη τιμή στον καταχωρητή T0LD , ρυθμίσαμε τη συχνότητα 

στα 10 kHz, που είναι μία ικανοποιητική συχνότητα. Ο ADC ρυθμίστηκε σε 

λειτουργία ‘single-ended’, acquisition time 2clocks και ταχύτητα ρολογιού fADC/2. 

Κάθε φορά που μηδενίζεται ο Timer0, ο ADC λαμβάνει ένα καινούργιο δείγμα. Τότε, 

δημιουργείται ένα αίτημα διακοπής από τη συνάρτηση IRQ_Handler με σκοπό να 

ενημερώσει το πρόγραμμα ότι ένα νέο δείγμα βρίσκεται στον καταχωρητή ADCDAT. 
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Συγκεκριμένα, μέσα στο interrupt έχουμε φτιάξει έναν buffer, τον ADCdata[64], 

ο οποίος γεμίζει από μία συνάρτηση random με τυχαίες ακέραιες τιμές. Όταν 

γεμίσει ο buffer, γίνεται αίτημα διακοπής στο κύριο πρόγραμμα και καλείται η 

συνάρτηση Ene(), η οποία υπολογίζει την ενέργεια των δειγμάτων του πίνακα 

ADCdata[64]. Επειδή τα δείγματα λαμβάνονται εναλλάξ από τα δύο κανάλια του 

ADC, γίνεται ξεχωριστός υπολογισμός για τα δείγματα του καναλιού 0 και του 

καναλιού 1. Οι τιμές των ενεργειών 1 και 2 αποθηκεύονται σε δύο πίνακες 

Ene1Array[32] και  Ene2Array[32]. Σε κάθε πίνακα βρίσκουμε τη μέγιστη τιμή με τη 

συνάρτηση FindMaxEne() και αν αυτή είναι μεγαλύτερη και από το κατώφλι που 

έχουμε βάλει να υπολογίζεται στο 80% του μέγιστου πλάτους συνεπάγεται ότι 

έχουμε ανιχνεύσει ροχαλητό. 

Ακολουθεί ο κώδικας : 

#include <ADuC7026.H>             // ADuC7026 definitions 

#include <stdio.h>                

#include <stdlib.h>               

void ADCpoweron(int); 

void delay(int); 

void AdcInit (void) ; 

void Timer0Init (void) ; 

void EnableInterrupts (void) ; 

short int ADCdata[64] ; 

int i_pos = 0 ; 

//arxikopoihsh converter  

void AdcInit (void) { 

 ADCpoweron(20000);            // power on ADC    

 ADCCP  = 0x00;             //start conversion on timer 0

 ADCCON = 0x4E2;                // ADC Config: fADC/2, acq. time = 2 clocks => ADC Speed = 1MSPS 

 REFCON = 0x01;         // connect internal 2.5V reference to VREF pin 

} 

//arxikopoihsh uart   

void UartInit (void){ 

   // Setup tx & rx pins on P1.0 and P1.1 

 GP1CON = 0x011; 

      // Start setting up UART at 9600bps 

 COMCON0 = 0x80;             // Setting DLAB 

 COMDIV0 = 0x88;    

    COMDIV1 = 0x00; 

    COMCON0 = 0x07;             // Clearing DLAB 

 

 // for test purposes only 

 GP0CON = 0x10100000;           // enable ECLK output on P0.7, and ADCbusy on P0.5 

} 
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//arxikopoihsh timer0  

void Timer0Init (void){ 

 // timer0 configuration 

 T0LD = 4178;      

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

 GP4DAT = 0x04000000;           // Configure P4.2 as output 

} 

//arxikopoiisi INTERRUPT 

void EnableInterrupts (void) { 

 IRQEN = ADC_BIT;   // Enable ADC IRQ ( 0x80 ) 

} 

//Ypologismos energeias 

 unsigned int Ene1 = 0, Ene2 = 0 ; 

void Ene( void ) { 

int i ; 

short int *p  ; 

 for ( Ene1 = Ene2= 0, p = ADCdata, i = 0 ; i<64 ; i+=2, p++){ 

  Ene1 += *p * *p ; 

  p++ ; 

  Ene2 += *p * *p ; 

  } 

} 

 unsigned int iTime = 0 ; 

 char once = 1 ; 

 unsigned int iTimeEne = 0 ; 

 unsigned int Ene1Array[32] = { 0 } ;  

 unsigned int Ene2Array[32] = { 0 } ; 

 int bestTimeEne1 , bestTimeEne2 ; 

 int ENEthreshold1 , ENEthreshold2 ; 

 int bestk1 , bestk2 ; 

//Euresi megistis energeias 

int FindMaxEne1(void){ 

int k ; 

int max_value = 0 , Max_ENE = 0 ; 

 bestk1 = -1 ; 

 for(k = 0; k<32 ; k++){ 

  Max_ENE = Ene1Array[k] ; 

   if(Max_ENE > max_value && ENEthreshold1 > max_value){ 

   max_value = Max_ENE ; 

   bestk1 = k ; 

   } 

 } 

return bestk1 ; 

} 

int FindMaxEne2(void){ 
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int k  ;                 

int max_value = 0 , Max_ENE = 0 ; 

 bestk2 = -1 ; 

 for(k = 0; k<32 ; k++){ 

  Max_ENE = Ene2Array[k] ; 

   if(Max_ENE > max_value && ENEthreshold2 > max_value){ 

   max_value = Max_ENE ; 

   bestk2 = k ; 

   } 

} 

  return bestk2 ; 

} 

int main (void) { 

 AdcInit () ; 

 EnableInterrupts () ; 

 Timer0Init () ; 

 

    i_pos = 0 ; 

 once = 0 ; 

 while(1) { 

 if( i_pos == 0 && once ){ 

 once = 0 ; 

 Ene() ; 

 iTime++ ; 

 Ene1Array[iTimeEne] = Ene1 ; 

 Ene2Array[iTimeEne] = Ene2 ; 

 iTimeEne = (iTimeEne+1) % 32 ; 

 if ( iTimeEne ==0 ){ 

 bestTimeEne1 = FindMaxEne1() ; 

 bestTimeEne2 = FindMaxEne2() ; 

 ENEthreshold1 = (Ene1Array[bestk1]*8)/10 ; 

 ENEthreshold2 = (Ene2Array[bestk2]*8)/10 ;     

} 

}  

}   

 } 

 

//  Interrupt Service Rountine       

__irq void IRQ_Handler(){  

static unsigned long it = 0 ;  

it++ ;  

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

 ADCCP ^= 1        // change channel 

 

if ( it > 30000 )  

 ADCdata[i_pos] = rand()%20 + 2048 ;   

else 

if( it<10000 ) 
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 ADCdata [i_pos] = rand() % 10 + 2048 ; 

  else if( it>=10000) 

 ADCdata[i_pos] = rand()%100 + 2048 ;   

 

 i_pos = (i_pos +1)%64 ; 

 if ( i_pos == 0 ) 

    once = 1 ; 

 T0CLRI = 1 ; 

 

  return ; 

} 

void ADCpoweron(int time) 

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

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

    time--;} 

 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η προσομοίωση δε λειτούργησε αποτελεσματικά, 

διότι το κομμάτι του κώδικα με τα τυχαία δείγματα και τη δειγματοληψία στο 

interrupt εισήγαγε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Αυτό έκανε το interrupt να είναι 

πολύ αργό – παρόλο που μειώσαμε τη συχνότητα του timer στο 1kHz – με 

αποτέλεσμα όταν ολοκληρώνεται το ένα interrupt να έρχεται αμέσως το επόμενο 

και να μην μπαίνει ποτέ στο κύριο πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, αλλάξαμε τη 

ρουτίνα εξυπηρέτησης με την ακόλουθη : 

__irq void IRQ_Handler()     

{  

 

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

 ADCCP ^= 1;               // change channel 

 ADCdata[i_pos] = rand()%1024 ;   

 i_pos = (i_pos +1)%64 ; 

 if ( i_pos == 1 ) once = 1 ; 

 T0CLRI = 1 ; 

  return ; 

} 

 

5.3. Δημιουργία σήματος εισόδου 

Προκειμένου να προσεγγίσουμε το σήμα του ροχαλητού, δημιουργούμε ως 

είσοδο στα δύο κανάλια που χρησιμοποιούμε ένα ημίτονο. Για αυτό το σκοπό, 

φτιάχνουμε ένα αρχείο τύπου ‘ini’ ( initialization file ) μέσω της διαδικασίας : debug 

-> function editor->signal.ini. Μέσα σε αυτό γράφουμε τον κώδικα που υλοποιεί μία 
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ημιτονοειδή συνάρτηση με συγκεκριμένο πλάτος, συχνότητα και διάρκεια. Εδώ, 

ορίσαμε πλάτος 0.0 έως 3.0 V, συχνότητα 1.8 KHz και διάρκεια 0.1sec. 

signal void ADC0_sin(void) {     //gia to channel0 

  float volts , frequency , offset ; 

  float val , duration ; 

  long i , end ; 

  volts  = 1.4 ; 

  offset = 1.6 ; 

  frequency =  1800 ; 

  duration = 0.1 ; 

  printf ("sine wave signal on AD channel 0.\n") ; 

  end = (duration * 100000) ; 

while (1){ 

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

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

  ADC0 = (val * volts) + offset ; 

  swatch (0.00001)  ; 

 } 

 ADC0 = (val * volts) + offset ; 

 swatch (0.01) ; 

 } 

 } 

signal void ADC1_sin(void) {   //gia to channel1 

  float volts,frequency; 

  float offset,val,duration; 

  long i, end; 

  volts  = 0.2; 

  offset = 2; 

  frequency =  2000; 

  duration = 0.1; 

  end =(duration * 100000); 

  while (1){ 

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

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

  ADC1 = (val * volts) + offset ; 

  swatch (0.00001)  ; 

 } 

  volts  = 2; 

  offset = 2; 

  frequency =  1000; 

  duration = 0.1; 

  end =(duration * 100000); 

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

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

    ADC1 = (val * volts) + offset ; 

    swatch (0.00001)  ; 

 } 

 volts  = 0.2; 
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  offset = 2; 

  frequency =  1800; 

  duration = 0.01; 

  end =(duration * 100000); 

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

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

    ADC1 = (val * volts) + offset ; 

   swatch (0.00001)  ; 

 } 

 printf("snoring wave signal on AD channel 1.\n"); 

 } 

} 

 

Στη συνέχεια, φορτώνουμε το αρχείο όπως φαίνεται στην εικόνα: 

 

Δημιουργούμε στο Toolbox δύο buttons, ένα για κάθε κανάλι, τα οποία πατώντας 

τα δημιουργούμε ημιτονοειδή είσοδο στο κανάλι. Αυτό γίνεται εισάγοντας στο 

command window τις εντολές : DEFINE BUTTON “ADC0 Sin”, “ADC0_Sin()” και 

         DEFINE BUTTON “ADC1 Sin”, “ADC1_Sin()” . 

Στο logical analyzer window εισάγουμε στο setup τις εισόδους ADC0 και ADC1 που 

θέλουμε να παρατηρήσουμε. Μετά τη διαδικασία compile – debug – run, 

παίρνουμε στο logic analyzer window τις απεικονίσεις της δειγματοληψίας από την 

τιμή του καταχωρητή T0CLRI του Timer0 και των σημάτων εισόδου στα κανάλια 0 

και 1  : 
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Κάνοντας zoom out βλέπουμε : 
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5.4. Εφαρμογή ΙΙ : Σύνδεση με αναπτυξιακή πλατφόρμα 

Στο σημείο αυτό, συνδέουμε με τον προσωπικό υπολογιστή την πλακέτα ADuC-

MT7020 της Olimex και κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο περιβάλλον μVision 

για συμβατότητα με τη συσκευή ADuC-7020, καθώς αυτό το μικροελεγκτή έχει 

ενσωματωμένο η πλακέτα. Οι διαφορές με τον ADuC-7026 είναι μικρές, και 

συγκεκριμένα δεν επηρεάζουν καθόλου το δικό μας στόχο. Επίσης, καθώς πλέον 

λαμβάνουμε πραγματικά δεδομένα, αλλάζουμε την επιλογή “use simulator” σε “use 

ULINK ARM Debugger” : 

 

 

 

 Οι αλλαγές που κάνουμε στο πρόγραμμά μας αφορούν στα Header Files και σε 

κάποιες προσθήκες ώστε να τυπώνουμε τις τιμές των υπολογιζόμενων κατωφλίων 

στην LCD οθόνη της συσκευής. Στα Header Files βάζουμε αυτό του ADuC-7020 και 

της συσκευής LCD(lcd.h).Στη συνέχεια, στο σημείο του προγράμματος που 

αρχικοποιούμε τα περιφερειακά, αρχικοποιούμε και την LCD και τέλος, αφού το 

πρόγραμμα έχει υπολογίσει το κατώφλι των σημάτων από πραγματικά πλέον 

δεδομένα, στέλνουμε στην οθόνη με τις κατάλληλες εντολές αυτές τις τιμές να 

τυπωθούν. Οι αλλαγές είναι με έντονα γράμματα στο πρόγραμμα που ακολουθεί. 

Η διαδικασία έχει ως εξής  : Φορτώνουμε το πρόγραμμα στη συσκευή με την 

επιλογή load στον compiler μVision. Κάνουμε debugging και τρέχουμε το 

πρόγραμμα ( run ). Η συσκευή παίρνει από τις αναλογικές τις εισόδους τυχαία 

αναλογικά σήματα που παράγει μία γεννήτρια σήματος (πραγματικά δεδομένα). 

Αυτά αποθηκεύονται στον buffer ADCdata και μόλις αυτός γεμίσει γίνεται αίτημα 

διακοπής στο κύριο πρόγραμμα. Τότε, υλοποιούνται οι συναρτήσεις που 
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υπολογίζουν την ενέργεια και τα κατώφλια και στη συνέχεια οι τιμές των 

κατωφλίων τυπώνονται στην lcd οθόνη. 

 

#include <ADuC7020.H>           

#include <stdio.h>               

#include <stdlib.h>        

#include "lcd.h" 

void senddata(short to_send) ; 

void ADCpoweron(int) ; 

char hex2ascii(char toconv) ; 

void delay(int) ; 

void AdcInit (void) ; 

void Timer0Init (void) ; 

void EnableInterrupts (void) ; 

short int ADCdata[64] ; 

int i_pos = 0 ;  

void AdcInit (void) { 

 ADCpoweron(20000);            // power on ADC   

 ADCCP  = 0x00;             //start conversion on timer 0 

 ADCCON = 0x4E2;     

 REFCON = 0x01;         // connect internal 2.5V reference to VREF pin 

}     

void Timer0Init (void){    

 T0LD = 4178;        

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

 GP4DAT = 0x04000000;           // Configure P4.2 as output 

} 

void EnableInterrupts (void) { 

 IRQEN = ADC_BIT;    // Enable ADC IRQ ( 0x80 ) 

} 

unsigned int Ene1 = 0, Ene2 = 0 ; 

void Ene( void ) { 

int i ; 

short int *p  ; 

 for ( Ene1 = Ene2= 0, p = ADCdata, i = 0 ; i<64 ; i+=2, p++){ 

  Ene1 += *p * *p ; 

  p++ ; 

  Ene2 += *p * *p ;} 

  } 

 

 unsigned int iTime = 0 ; 

 char once = 1 ; 

 unsigned int iTimeEne = 0 ; 
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 unsigned int Ene1Array[32] = { 0 } ;  

 unsigned int Ene2Array[32] = { 0 } ; 

 int bestTimeEne1 , bestTimeEne2 ; 

 int ENEthreshold1 , ENEthreshold2 ; 

 int bestk1 , bestk2 ; 

 

int FindMaxEne1(void){ 

int k ; 

int max_value = 0 , Max_ENE = 0 ; 

 bestk1 = -1 ; 

 for(k = 0; k<32 ; k++){ 

  Max_ENE = Ene1Array[k] ; 

   if(Max_ENE > max_value && ENEthreshold1 >= max_value){ 

   max_value = Max_ENE ; 

   bestk1 = k ; 

   } 

 } 

return bestk1 ; 

} 

int FindMaxEne2(void){ 

int k  ;                 

int max_value = 0 , Max_ENE = 0 ; 

 

 bestk2 = -1 ; 

 for(k = 0; k<32 ; k++){ 

  Max_ENE = Ene2Array[k] ; 

   if(Max_ENE > max_value && ENEthreshold2 >= max_value){ 

   max_value = Max_ENE ; 

   bestk2 = k ; 

   } 

} 

   return bestk2 ; 

} 

 

char DispText[20] ; 

int main (void) {  

  LCDInit() ; 

  LCDSendCommand(DISP_ON);         //LCD on 

  LCDSendCommand(CLR_DISP);        //LCD clear  

  LCDSendCommand(DD_RAM_ADDR);    //LCD set first row 

 

 AdcInit ()  ; 

 EnableInterrupts ()  ; 

 Timer0Init ()  ; 

 i_pos = 0 ; 

 once = 0 ; 
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 while(1) { 

 if (once){ 

 once = 0 ; 

 Ene() ; 

 iTime++ ; 

 Ene1Array[iTimeEne] = Ene1 ; 

 Ene2Array[iTimeEne] = Ene2 ; 

 iTimeEne = (iTimeEne+1) % 32 ; 

 if ( iTimeEne ==0){ 

 bestTimeEne1 = FindMaxEne1() ; 

 bestTimeEne2 = FindMaxEne2() ; 

 

 if ( bestk1 == -1 ) 

 ENEthreshold1 = 100 ; 

 else 

 ENEthreshold1 = (Ene1Array[bestk1]*8)/10 ; 

 if ( bestk1 == -1 ) 

 ENEthreshold2 = 100 ; 

 else 

 ENEthreshold2 = (Ene2Array[bestk2]*8)/10 ; 

 

    LCDSendCommand(DD_RAM_ADDR);    //LCD set first row 

 sprintf( DispText, "%7u", ENEthreshold1 ) ; 

 LCDSendTxt( DispText ) ; 

 

    LCDSendCommand(DD_RAM_ADDR2);    //LCD set first row 

 sprintf( DispText, "%7u", ENEthreshold2 ) ; 

 LCDSendTxt( DispText ) ; 

} 

} 

}    

} 

// Interrupt Service Rountine      

__irq void IRQ_Handler()     

{  

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

 ADCCP ^= 1;          // change channel 

 ADCdata[i_pos] = (ADCDAT>>16) ; 

 i_pos = (i_pos +1)%64 ; 

 if ( i_pos == 0 ) 

    once = 1 ; 

 T0CLRI = 1 ; 

  return ; 

} 

void senddata(short to_send) 

{ 
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 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  

 { toconv += 0x37;  } 

 return (toconv); 

} 

 

void delay (int length) 

{ while (length >=0) 

    length--; 

} 

void ADCpoweron(int time) 

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

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

    time--; 

} 
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