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Sammanfattning 
 Examensarbetet är utfört på Linköpings Universitet, Institutionen för Medicinsk Teknik och 

bygger på att undersöka möjli gheterna för trådlös överföring av mätvärden via Bluetooth. 
Mätningarna gäller två olika hårdvaror som med metoden PPG mäter blodflöde, en ny 
förenklad hårdvara och en mer avancerad och tidigare utvecklad hårdvara. Arbetet är 
tvådelat, under första delen upprättades en kommunikation med Bluetooth och två metoder 
för överföring av data undersöktes. Under andra delen togs ett gränssnitt fram i 
utvecklingsmiljön LabVIEW för styrning av hårdvarorna samt för åskådliggörandet av 
mätdata. 
 Metoderna som undersöktes för dataöverföring är att antingen kontinuerligt skicka 
samplat data direkt från en AD-omvandlare eller att fylla bluetoothmodulens minne för att 
därefter skicka samtliga värden samtidigt. För utvärdering av vilken metod som passar bäst 
för ändamålet diskuteras för- och nackdelar, samplingshastigheter undersöks och redovisas 
med hjälp av tabeller och grafer. 
 Examensarbetet har resulterat i en grund för fortsatt utveckling av trådlös anpassning av 
mättekniska ändamål inom medicinsk teknik. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet är utfört på Linköpings Universitet, Institutionen för Medicinsk 
Teknik och bygger på att undersöka möjli gheterna för trådlös överföring av 
mätvärden via Bluetooth. Mätningarna gäller två olika hårdvaror som med metoden 
PPG mäter blodflöde, en ny förenklad hårdvara och en mer avancerad och tidigare 
utvecklad hårdvara. Arbetet är tvådelat, under första delen upprättades en 
kommunikation med Bluetooth och två metoder för överföring av data undersöktes. 
Under andra delen togs ett gränssnitt fram i utvecklingsmiljön LabVIEW för 
styrning av hårdvarorna samt för åskådliggörandet av mätdata. 
 Metoderna som undersöktes för dataöverföring är att antingen kontinuerligt 
skicka samplat data direkt från en AD-omvandlare eller att fylla bluetoothmodulens 
minne för att därefter skicka samtliga värden samtidigt. För utvärdering av vilken 
metod som passar bäst för ändamålet diskuteras för- och nackdelar, 
samplingshastigheter undersöks och redovisas med hjälp av tabeller och grafer. 
 Examensarbetet har resulterat i en grund för fortsatt utveckling av trådlös 
anpassning av mättekniska ändamål inom medicinsk teknik.  
 





Abstract 
The thesis is performed at Linköpings University, The Institution of Medical 
Science and aims to determine the feasibilit y of wireless data transfer via Bluetooth. 
The measurements applies two different hardware units that with the PPG-method 
measure changes in blood circulation, one new simpli fied hardware unit and one 
more advanced and more developed unit. The thesis is divided into two parts, 
during the firs part, Bluetooth communication was established and two methods of 
transferring data were examined. During the second part an interface for controlli ng 
the hardware and ill ustrating the data was developed in the development 
environment LabVIEW. 
 The examined methods for transferring data were either to continously send 
sampled data from an AD-converter or to fill t he memory of the Bluetooth module 
and send all values at the same time. As evaluation of which method that fits the 
purpose, pros and cons are discussed, sampel rates are examined and shown in 
tables and graphs. 
 The thesis has resulted in a foundation for continuing development of wireless 
adaptations of measuring purpose within medical science. 





Förord 
Rapporten är en del av examen för högskoleingenjörsutbildningen Data- och 
Elektroteknik vid Linköpings Tekniska Högskola. Arbetet är utfört på Institutionen 
för Medicinsk Teknik där personalen bistått med lokaler, material och kunskap. 
Institutionen är en del av Linköpings Universitet som arbetar med forskning och 
undervisning inom medicintekniska områden. 
 Som handledare, och före detta student inom motsvarande utbildning, vill j ag 
tacka forskningsingenjör Bengt Ragnemalm för den goda kunskap och vägledning 
han bidragit med under arbetets gång. Bengt har även till sammans med resterande 
del av elektronikavdelningen hjälpt till då oklarheter omkring arbetet uppstått. Även 
ett stort tack till de som hjälp till med korrekturläsning och som utomstående gett en 
objektiv syn på innehållet, däribland opponent Christian Steen. 
 Som examinator vill j ag även tacka Lars-Göran Lindberg för den hjälp han 
bistått med och den kunskapen han delat med sig av inom PPG. 
 Arbetet har personligen väckt ett intresse till ett område som är relativt nytt och 
kan för mig mycket väl leda till ett djupare engagemang inom utveckling och 
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1 Inledning 

Inom medicinsk teknik är det en tydlig trend att trådlös teknik införs allt mer. För 
kommunikation över korta avstånd är det framför allt på grund av de låga effekterna 
som bluetoothtekniken växer starkast. För att möta detta sker det en stor insats på 
IMT för utveckling av trådlös teknik, med bl.a. Bluetooth. För att inom sjukvården, 
vid registrering av olika fysiologiska parametrar, som t.ex. blodflöde, få så bra 
resultat som möjli gt krävs relativt normala och avslappnade förhållanden. I dagens 
sjukvård använder mätinstrumenten prober som via någon typ av ledning ansluts till 
kroppen för överföring av mätdata. Ledningarna medför ökad stress och en 
reducering av patientens rörelseförmåga. Genom att via trådlös överföring skicka 
mätdata från givare till mätdatorsystem underlättas mätningen för både patient och 
sjukvårdare. Trådlös teknik är något som kommer allt mer i hemsjukvården. 
 Metoden som i detta arbete används för blodflödesmätning kallas PPG och 
beskrivs i Kapitel 4. 
 Då Bluetooth är ett relativt nytt område för IMT bli r målet med examensarbetet 
att till sammans med IMT undersöka möjli gheterna för utveckling av trådlös 
kommunikation med Bluetooth inom medicintekniska områden. 

1.1 Syft e 
Examensarbetet är en del av ett projekt där ett nytt mätinstrument för blodflöde 
skall förenklas i både patientens och sjukvårdarens synvinkel. Nuvarande 
överföringsmetod av mätdata sker med hjälp av ledningar till någon form av 
mätinstrument. Meningen är att dessa ledningar skall ersättas med en trådlös 
förbindelse som via Bluetooth överför mätvärden.  
 En ny hårdvara med batteri, lämpliga spänningsomvandlare och bluetoothmodul 
är utvecklad av forskningsingenjör Bengt Ragnemalm. Denna plattform är menad 
för utvecklingsändamål och måste programmeras samt anpassas efter nya 
mätsystem. Plattformen kommer i rapporten hänvisas till som bluetoothplattformen, 
se Foto 5 i Appendix C. Tanken är att en universell plattform med de nödvändigaste 
funktionerna som går att använda i flera projekt skall utvecklas och där 
bluetoothmodulen skall programmeras för att kunna styra olika funktioner på 
önskad hårdvara. 
 

 
Figur 1 - Schematisk översikt 

 
(Figuren är inte skalenlig. Bluetoothplattform, drivkort och mätprob har storleken 
att placeras på exempelvis en arm.) 
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1.2 M etod 
På grund av att bluetoothkommunikationen tidigare har varit ett relativt outforskat 
område för IMT, fanns inget tidigare material att använda som grund. Materialet 
som kom till stor nytta var dokumentationen [3] över utvecklingsmiljön från 
modultill verkare, exempelprogram som bifogats från modultill verkarna samt en 
instruktionsuppsättning med användbara programmeringsinstruktioner. Det 
naturliga angreppssättet blev därmed att inleda med dokumentationsstudier och att 
utifrån exempelprogrammen få struktur i programmeringen. Bluetooth består av 
olika profiler, beroende på vilken typ av applikation man söker. För kommunikation 
och överföring av mätdata används i projektet den s.k. serieprofilen som beskrivs 
djupare i Kapitel 2.3. De bifogade programexemplen från modultill verkaren 
innehåller ett skal för just serieprofilen, vilken användes och modifierades efter de 
önskade kraven. Parallellt med programmeringen studerades teorin för Bluetooth, 
vilket delvis redovisas i rapporten. Då kommunikation var upprättad mellan två 
enheter påbörjades andra delen av arbetet som bestod av att ta fram ett gränssnitt 
anpassat till en PC för redovisning av mätdata. Till detta användes programmet 
LabVIEW som är ett program för mättekniska ändamål där gränssnitt tas fram 
utifrån en given blockstruktur. Andra delen av projektet bestod till stor del av att 
anpassa LabVIEW efter beteendet hos bluetoothplattformen. 

1.3 Str uktur  
Då arbetet till stor del handlar om uppförandet av den trådlösa kommunikationen 
inleds rapporten i Kapitel 2 med en introduktion och beskrivning av Bluetooth. 
Kapitlet redovisar huvudsakligen delar som vidare är av intresse för det praktiska 
arbetet. Kapitel 3 beskriver sedan vilken modul arbetet kretsat omkring och vilka 
möjli gheter och begränsningar den medfört. För att sedan öka läsarens förståelse för 
projektets användningsområde ges i Kapitel 4 en introduktion till funktionen av 
mätmetoden PPG. Vad som sedan återstår är beskrivning om utvecklandet av 
mjukvaran, dess funktioner och uppbyggnad. Behandlandet av arbetets praktiska del 
redovisas huvudsakligen i Kapitel 5 och 6 där uppbyggnaden av programkod och 
den synliga delen för mätdatorsystemets användare redovisas. I Kapitel 7 diskuteras 
resultatet till sammans med framtida rekommendationer och vidare 
utvecklingsmöjli gheter för att ge tips inför fortsatt utveckling. Programmerings- och 
användarmanual, fotografier och källkod är bifogade i Appendix. 
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2 BluetoothTM  

Då Bluetooth omfattar ett brett område kommer kapitlet huvudsakligen att beskriva 
de delar som är relevanta för det praktiskt utförda arbetet. Inledningsvis skall 
noteras att samtliga information som nämns under Kapitel 2 är hämtat ur referens 
[1]. Boken är djupgående och rekommenderas för läsaren som vill fördjupa sig 
inom bluetoothtekniken. Med risk att förvirring uppstår, har vissa engelska ord 
avsiktligt valts att inte översättas till svenska, då dessa har en betydande del i  
strukturen och är lättare att förstå utifrån det engelska uttrycket. 

2.1 Histor ia och Or ganisation 
Namnet Bluetooth har sitt ursprung från den senare delen av 900-talet. Då levde en 
man som senare blev världskänd för att bl.a. enat Danmark och Norge till ett 
kungarike. Hans namn var Harald Blåtand. Principen för Bluetooth är motsvarande, 
att den trådlösa tekniken skall förena telekommunikationen med datorindustrin. 
 1994 inledde en grupp inom företaget Ericsson Mobile Communications 
undersökningar av alternativa anslutningsmöjli gheter mellan mobiltelefoner och 
dess till behör. Studien lutade åt radioburen kommunikation som har fördelen att 
varken fysisk eller synlig förbindelse krävs. Detta var början till det som under 
senare tid skulle kallas Bluetooth. 
 Bluetooth har för avsikt att till en rimlig kostnad ersätta den mobila 
kommunikationens ledningar med en trådlös överföring. Då tekniken är menad för 
bl.a. mobiltelefoner drivs kretsarna med batterier och får därför inte vara allt för 
effektkrävande. 
 Bluetooth strävar efter att vara liten till storlek, billi g, pålitli g, lätthanterlig, 
kompatibel och dra låg effekt, allt detta för att uppfylla de tänkta 
användningsområdena. 
 Efter fyra års utvecklande av den nya tekniken bildades 1998 en grupp som 
kallades för SIG, Special Interest Group. Företagen som ingick i arbetsgruppen var: 
 

• Ericsson Mobile Communications AB 
• Inter Corp., IBM Corp. 
• Toshiba Corp. 
• Nokia Mobile Phones 
 

SIG har för avsikt att vara de drivande företagen som tillsammans förmedlar och 
definierar bluetoothspecifikationen. Senare under samma år öppnades dörren för 
ytterligare företag att bli medlem i SIG. De har i dagens läge utvecklats från att vara 
en grupp företagsrepresentanter till att bli en omfattande organisation som ansvarar 
för standarder och utvecklingen av Bluetooth. 

2.2 Stacken 
För att behålla en standard och låta flera till verkare av bluetoothmoduler kunna 
kommunicera med varandra har SIG beslutat om den s.k. bluetoothstacken. Den 
består av olika lager där varje lager har en speciell uppgift. Lagrena kan antingen 
anses vara implementerad i hårdvaran eller i mjukvaran. Det är huvudsakligen 
Radio och Baseband som är hårdvara och resten mjukvara. Stackens lagerindelning 
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visas i Figur 2 och kommer vidare i rapporten behandlas med början på de 
hårdvarunära lagren och avslutas med applikationen som är den del i systemet 
utvecklaren själv har möjli ghet att påverka och anpassa. 
Det är i applikationslagret utvecklingen av 
systemet sker.  SDP (Service Discovery Protocol) 
är ett protokoll som låter applikationer identifiera 
vilka tjänster andra moduler erbjuder. RFCOMM 
är en sådan enhet som erbjuder ett substitut till  
RS232, som är en standard för seriell 
dataöverföring. Det finns även andra protokoll 
under detta lager. L2CAP (Logical Link Control 
and Adaptation) fördelar data från de högre 
lagrena till de lägre. HCI (Host Controller 
Interface) behandlar kommunikationen medan 
Link Manager kontrollerar länkning till andra 
enheter. Link Controller och Baseband går hand i 
hand och är de lager som kontrollerar 
radiokommunikationen, frekvenshoppning och 
Radiolagret som behandlar modulering och 
demodulering av radiovågorna. 

 
Figur 2 - Bluetoothstacken 

2.2.1 Radio 

2.2.1.1 Effekter och räckvidd 
Bluetoothspecifikationen till åter tre effektklasser för radioburen kommunikation. 

 Tabell 1 - Effektklasser 

Klass 1 100mW (20dBm) 
Klass 2 2.5mW (4dBm) 
Klass 3 1mW (0dBm) 

 
Den varierande effekten medför kommunikation på olika avstånd. Beroende på 
effekten varieras räckvidden, ju högre effekt desto längre bli r 
kommunikationsavståndet. För att med mobila applikationer förbruka så låg effekt 
som möjli gt används oftast klass 3. Dessa får vid fri sikt en räckvidd på 10 meter. 
Realistiskt sett då möblemang och väggar kan vara hinder mellan sändare och 
mottagare kan räckvidd variera mellan 5 och 10 meter. Detta är oftast acceptabelt 
vid ersättning av kablar för enklare system. Klass 1 moduler ger en räckvidd på 100 
meter. Vilken klass utvecklaren väljer beror på önskad funktion och 
användningsområde. Modulen som användes i projektet är av Klass 2 med en 
räckvidd på ca 20 meter. 

2.2.1.2 Överför ingshastighet 
Vid envägskommunikation av datapaket kan överföringshastigheten nå upp till 
723.2kB/s, men då man räknar att de högre stacklagren tar bandbredd, hamnar 
överföringshastigheten på omkring 650kB/s. Vid dubbelriktad kommunikation kan 
den teoretiskt uppnå 433.9kB/s. För den profil och stack projektet använder för 
överföring av mätvärden anger dokumentationen en överföring på 160kB/s, vilket 
är acceptabelt. 
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2.2.1.3 Frekvenser 
Eftersom det olicensierade ISM-bandet på 2.4Ghz är globalt till gängligt för alla 
typer av produkter använder inte bara Bluetooth denna frekvens, utan även bl.a. 
WLAN som används för trådlösa nätverk. Möjli gheten att flera bluetoothenheter 
kommunicerar samtidigt i samma område är heller inte omöjli gt. Detta är faktorer 
som medför att störningarna på frekvensbandet ökar. Bluetooth frekvensområde 
varierar mellan 2400MHz till 2483.5Mhz och för att förhindra störningar och 
möjli g trafikavlyssning använder Bluetooth s.k. frekvenshoppning på 79 olika 
kanaler på vardera 1MHz. Hur frekvenshoppningens schema mellan två enheter ser 
ut definieras i enheternas anslutningsfas. 

2.2.2 Baseband 
Basbandet är den del av stacken som har för uppgift att ta hand om 
radiokommunikationen, hanteringen av de olika kanalerna och ansvara för att 
överföringen av paket sker på ett säkert sätt. 

2.2.2.1 Master och Slave 
Varje bluetoothenhet kan antingen vara master eller slave. Som det hörs på namnet 
är master den enhet som tar initiativ för utbyte av data, medan slave svarar på 
masterns kommandon. 
 Bluetooth är ett TDM-(Time Division Multiplexed)system vilket innebär att 
kommunikation sker i tidsluckor om vardera 625µs, se Figur 3. Kanalerna 
representerar frekvenshoppningens mönster och då varje tidslucka är 625µs medför 
detta att 1600 frekvenshopp sker varje sekund. 
 









=

periodtid
frekvens

1
 

 
 

 
Figur 3 - Tidsluckor för enkla paket 

Figur 3 visar en form av paketöverföring. Mastern initierar en överföring till slaven 
som i sin tur under nästa tidslucka bekräftar mottagandet och låter mastern 
genomföra en ny överföring. Vilken kanal som nästa överföring sker på är bestämd 
under kommunikationens inledningsfas. 
 Bluetooth har förmågan att även utnyttja flera tidsluckor samtidigt. Datapaketet 
som överför större mängd data kallas DH5, där upp till f em tidsluckor kan användas 
samtidigt. 
 Två Enheter som på något sätt är anslutna till varandra bildar ett piconät. Ett 
piconät definieras som ett nätverk där en eller flera slavar är anslutna till samma 
master, som i sin tur följer samma schema för frekvenshoppning. Olika typer av 
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piconät visas i Figur 4. Piconätet för projektet är av typ Point to point. För att en 
master inte skall binda sig till en slave finns även Point to multipoint, där en master 
styr flera slavar. Det tredje alternativet är ett Scatternet där en master även kan 
figurera som slave. 
 

 
Figur 4 - Piconät 

En master kan ha anslutningar till 7 aktiva slavar samtidigt. Det finns även olika 
till stånd slaven kan befinna sig i för att reducera effekten av bluetoothmodulen. Då 
en slave är bunden till en master, men inte har en aktiv anslutning, kan mastern ha 
betydligt fler anslutna slavar samtidigt. Det är den s.k. aktiva medlemsadressen som 
begränsar detta. 
 I examensarbetet anses mätmodulen vara slaven i ett Point to point piconät och 
den styrande datorn master. Det är hela tiden datorn som berättar för mätmodulen 
vad som skall utföras, exempelvis att starta en mätning. Man skulle i framtiden även 
kunna tänka sig att låta mätsystemet ingå i ett Point to multipoint piconät där 
mätdatorn behandlar data från flera mätmoduler samtidigt. 
 För att inte en slave skall vara bunden till en master finns en funktion som inte 
utvecklats helt men som ger mastern möjli gheten att frigöra slavens adress ur 
minnet och låter båda enheterna anslutas till andra enheter. 

2.2.3 L ink Contr oll er 
Link Controller är huvudsakligen ansvarig för att upprätthålla länken mellan 
enheterna när den en gång skapats. 

2.2.3.1 Inquiry 
Detta till stånd uppstår när enheten inte har någon anslutning. Den har ingen 
kännedom om närliggande enheter utan frågar konstant om andra enheter finns 
inom räckhåll . Den frågande enheten skickar ID-paket innehållande s.k. Inquiry 
Access Code (IAC). Det är i läget Inquiry enheterna automatiskt väljer att skapa en 
tabell innehållande bl.a. hur schemat för frekvenshoppningen ser ut. 

2.2.3.2 Inquiry Scan 
Till skill nad från läget Inquiry lyssnar Inquiry Scan konstant om andra enheter utför 
en förfrågan efter omkringliggande enheter. När enheten får en förfrågan, till delas 
en slumpad tidsperiod där den svarar. Att slumpa tidsperioden minskar 
sannolikheten att flera enheter skall svara samtidigt och förhindrar därmed andra 
enheters anslutningar inom samma område. Om flera svar tas emot samtidigt skulle 
det innebära att enheterna påverkar varandra och ingen får svar från någon. 
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2.2.4 RFCOMM  
RFCOMM är ett protokoll för ett efterliknande av seriella portar som t.ex. RS-232 
vilket är en standard för dataöverföring. RFCOMM är ett enkelt och pålitli gt 
protokoll vid överföring med stöd för de vanliga seriella inställningarna, däribland 
hastighet, paritet, antal databitar osv. 
 För användning av en kommunikation med RFCOMM krävs först en L2CAP 
anslutning. Detta gör att RFCOMM teoretiskt stöder upp till 30 anslutningar 
samtidigt. 
 Serieportar delas in i två typer. Typ 1 motsvarar de virtuella serieportar och typ 
2 är beteckningen för applikationerna med fysiska serieportar som ändpunkt. 
RFCOMM används för dataöverföring i flera bluetoothprofiler, bl.a. serieprofilen 
som i arbetet används för överföring av mätdata. 

2.2.5 K r yptering och Säkerhet  
Faktumet att Bluetooth stödjer frekvenshoppning är inte bara en fördel för att inte 
störningar skall bryta eller försämra en förbindelse. Frekvenshoppningen gör även 
att det bli r svårare för utomstående enheter att lyssna av den trafik som sänds 
mellan olika enheter. 
 Som utvecklare anges en PIN-kod för varje master och slave i ett piconät, denna 
måste vara identiska för att en anslutning skall godkännas. För serietill verkade 
produkter, som headset för trådlös ljudöverföring till telefoner kan säkerhetskoden 
anges av till verkaren beroende på anpassade hårdvaror. Alternativt skulle denna kod 
även kunna bestämmas av användaren via hårdvaran och låta applikationen läsa 
ingångar som i sin tur kan bestämma dess PIN-kod. Koden är ett sätt att förhindra 
att två moduler med olika användningsområden skall ansluta till varandra. 

2.2.6 Ar betseff ekt 
Liksom för denna till ämpning att mäta PPG-signaler drivs de flesta 
bluetoothapplikationer med hjälp av batteri. Det är därför viktigt att modulerna inte 
drar mer effekt än nödvändigt vilket resulterar i reducerad batteritid. Många 
applikationer som exempelvis headset måste snabbt reagera på signaler för att 
minska fördröjningar då användaren pratar i telefon. Det vore då idealiskt att 
telefonen konstant var ansluten till dess öronsnäcka, det skulle dock kräva hög 
belastning på radioenheten, vilket i sin tur förbrukar hög effekt och förkortar 
batteriets li vslängd. Bluetooth har tre olika till stånd för att minska aktiviteten över 
anslutningen, Park, Hold och Sniff. 

2.2.6.1 Park 
Till ståndet som medför längst livslängd på batteriet är Park som i periodiska luckor 
vaknar och lyssnar efter överföringar och olästa meddelanden från mastern. Om 
inget nytt finns att läsa stänger slaven mottagarenheten och går till baka i vänteläge. 
Då slaven befinner sig i detta till stånd upphör dess Active Member Adress och 
använder istället sin Bluetooth Device Adress för att mastern skall känna igen den. 
På grund av att slaven säger ifrån sig adressen kan mastern ha fler än 7 anslutna 
slavar samtidigt, dock inte aktiva samtidigt. 
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2.2.6.2 Sniff  
Liksom för Park så lyssnar modulen även i Sniff- till ståndet med periodiska 
mellanrum efter överföring från mastern. Skill naden är dock att i Sniff söker den 
inte efter olästa meddelanden och överger inte sin Active Member Adress. Det är 
detta till stånd som är vanligast. 

2.2.6.3 Hold 
Hold används då modulen periodiskt vill utföra nya sökningar efter omgivande 
enheter. 

2.3 SPP – Serial Por t Pr ofil e 
Serieportsprofilen är den profil som används för projektarbetets sökta till ämpning. 
Profilen emulerar en RS-232 anslutning över bluetoothlänken och kan därför på ett 
enkelt sätt erbjuda en ersättning av kablar i en applikation som använder datorns 
seriepportar, exempelvis modem. Modemet skall i detta fall i nte behöva känna till 
att Bluetooth används, allt detta sköter bluetoothmodulen med serieprofilen. 
 Vad som gör serieprofilen intressant för projektet är att den just är anpassad för 
att överföra data seriellt samt att mätdatorn utnyttjar emulerade serieportar just för 
överföring av kommandon och mottagande av mätdata. 
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3 Bluetoothmodul 

Cambridge Sili con Radio Limited är ett företag inom utveckling av både hårdvara 
och mjukvara av bluetoothprodukter. Företaget är mer känt som CSR. Som 
specificeras i dokumentationen från CSR är processorn av typen RISC med 16 
bitars arkitektur, dock utan direkt support för 8-bitars värden. Därför tolkas även 
variabeldefinitioner inom programmeringsspråket C för modulen som 16- resp. 32-
bitar. Nackdelen med CSRs produkt är att Firmwaren inte får användas i 
serieproduktion utan endast vid utveckling. Ett företag som använder CSRs chip 
och utvecklat en egen stack är Free2Move som även gjort en egen modul. Deras 
modul har bra prestanda, vilket är en anledning till att den har använts i projektet. 

3.1 I ntressanta Anslutningar  

3.1.1 ADC 
ADC är en förkortning av Analogue Digital Converter och är den AD-omvandlare 
som användaren har till gång till på bluetoothmodulen. Efter begärd omvandling 
returneras ett 8-bitars värde där 255 motsvarar referensspänningen på 1.8V. AD-
omvandlaren används vid test av olika metoder för dataöverföring via 
bluetoothlänken, vilket redovisas under Kapitel 5.5 och 5.6.  

3.1.2 PI O 
PIO är en förkortning av Programmable Input/Output och är utdragna ledningar på 
bluetoothchippet som med mjukvara bestämmer vilka av ledningarna som skall vara 
ingångar respektive utgångar. Dessa används för att på bluetoothplattformen ge 
möjli gheten att bestämma om olika spänningsomvandlare på bluetoothplattformen 
skall  vara aktiva. 

3.1.3 UART 
För seriell dataöverföring är mottagande och utgående dataledningar normalt 
anslutna till en UART (Universal Asynchronous Reciever Transmitter), som är en 
universell standard för asynkron överföring av data. UART har för avsikt att 
omvandla det seriella data som skickas över ledningar till den enhet som använder 
datainformationen parallellt . 
 UART är av stor betydelse i serieprofilen. Profilen bygger på att seriellt 
överföra data via en trådlös länk. Bluetoothmodulen har en seriell anslutning där 
data läses och skickas seriellt . Möjli gheten finns därför att till processorn ansluta 
externa seriella enheter för att sedan med bluetoothapplikationens serieprofil utföra 
överföringen av data mellan två enheter trådlöst. 
 UART används delvis i projektet för felsökning av mjukvara. Vid användning 
av utvecklingssystem för blutoothmodulerna ansluts en RS-232-kabel till datorns 
serieport för att från bluetoothapplikationen skicka information var i 
bluetoothapplikationen exekveringen befinner sig. Detta underlättar vid 
utvecklandet av mjukvaran för att veta var i programmet ett eventuellt fel skulle 
uppstå. 
 Överföringshastigheten till och från UART är med hjälp av programmet 
PSTools bestämd till 115.2.kbaud/s. 
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4 PhotoPlethysmoGraphy 

Photoplethysmography [2, 5] var till en början en metod för representation av 
blodmängdens förändringar i hudkärl. Metoden har sedan utvecklats och är idag en 
metod som med hjälp av ljus mäter förändringar i blodcirkulationen. 
Photoplethysmography förkortas PPG vilket fortsättningsvis kommer används vid 
hänvisning till metoden för blodflödesmätning. PPG används för mätning av bl.a. 
flöde och syremättnaden i blodet. Metoden bygger på blodets egenskaper att 
transportera ljus. Ljuskällan som oftast är av rött eller infrarött ljus belyses på 
huden, ovanför ett blodkärl, för att sedan med hjälp av en fotodetektor registrera 
mängden ljus som reflekterats till baka till ytan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 5 - Photoplethysmography, översikt 

 
En PPG-signal består av två delar, AC och DC. AC-signalen följer hjärtrytmen och 
är den signal som oftast används för övervakning medan DC är en svagare signal 
som används för mer fysiologiska ändamål. Både Figur 5 och Figur 6 visar tydligt 
hur AC-signalen kan se ut. 
 Examensarbetet har för avsikt att ge en grund för anpassning inom flera 
områden, däribland PPG som varit det intressanta huvudmålet för examensarbetet. 
För vidare information om tillämpningsområden hänvisas till referens [6], ”Vård 
nära dig” av Mats Utbult. 

4.1 Pr ob 
Mätningen av blodflödet sker med en s.k. prob. Dessa består av antingen en en- 
eller flerkanalig ljuskälla. Ljuskällan är antingen IR-dioder eller vanliga lysdioder 
och givarna som registrerar det reflekterade ljuset är fotodetektorer. Förutom 
ljuskällan används ett isolerande hölje vars funktion är att reducera givarnas 
påverkan av yttre ljuskällor. Hur en prob kan se ut visas på Foto 3 i Appendix C. 

4.2 L ysdioddr ivare 
Lysdioddrivaren är den enhet som styr pulseringen av ljuset som belyser blodkärlet, 
för att sedan registrera det reflekterade ljuset från kärlet. Det är huvudsakligen två 
typer av drivare som anpassats till projektet. Den huvudsakliga skill naden mellan 
dessa är funktionerna och användningsområdena. 
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4.2.1 Förenklad mätmetod 
Parallellt med projektet har ett förenklat system för mätning av blodflödet 
utvecklats. Metoden bygger på att man endast med bluetoothmodulen skall kunna 
styra pulsering och avläsning av ljusstyrkan. Syftet är att frångå kravet på externa 
processorer som förbrukar hög ström och sänker batteritidens livslängd. Metoden 
bygger på att modulens egna PIO-utgångar styr pulseringen av ljuset och att den 
inbyggda AD-omvandlaren används för avläsning av reflekterad ljusstyrka. 
Fördelen bli r att kretskortet till sammans med bluetoothmodul och batteri bli r litet 
och praktiskt användbart för patienter och läkare. Mätsignalen är dock begränsad 
och registrerar endast AC-delen av PPG-signalen, därmed bli r även 
användningsomrdet för blodflödesmätningen begränsad. Metoden är huvudsakligen 
anpassad till radialis som är ett kärl placerat på underarmens handled och är en bra 
mätpunkt p.g.a. av dess fixerade position. För ett kärl som har förmågan att röra sig 
i sidled bli r svårigheten att registrera det reflekterade ljuset. 
 Då den 8 bitars AD-omvandlare används för mätningen förbli r mätdatat 8 bitar 
och praktiskt för den trådlösa överföringen som just skickar 8 bitar i taget. 
 Hårdvara och mjukvara som anpassats till mätsystemet för den förenklade 
mätmetoden är samtidigt utvecklat i ett examensarbete av Pär Holmström. 
 Figur 6 visar en PPG-signal som tagits fram med hjälp av mätmetoden och som 
sedan överförts via den trådlösa länken. X-led visar tiden i antal sampel och Y-led 
visar PPG-signalen i spänning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 - PPG-signal, förenklad mätmetod 

Signalen visar tydligt AC-delen av en PPG-signal där flödet vid hjärtats 
utpumpning kraftigt ger signalens toppar för att sedan med ett baksug låta hjärtat 
dra till baka klaffarna. Trots att den förenklade mätmetoden inte är tänkt att 
registrera DC-delen som registrerar andningen hos mätobjektet så ser man i Figur 6 
en indikation på hur minsta och största värden varierar i Y-position och därmed har 
mätningen registrerat andningen.  
 Hur hårdvaran för denna metod ser ut visas på Foto 1 och Foto 2 i Appendix C. 

4.2.2 Utvecklad mätmetod 
Den andra mätmetoden som anpassats för mätdatorsystemet, är en mer avancerad 
och redan utvecklad universell metod som bygger på en extern AVR-processor. 
Processorn är kärnan i systemet och har funktioner som att kalibrera och styra prob, 
skriva ut på LCD-display m.m. De mätvärden systemet tar emot, vidarebefordras 
från processorns UART till bluetoothmodulens UART. Modulen skickar i sin tur 
signalerna vidare till datorn där programmet i LabVIEW behandlar informationen. 
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Överföringen av mätdata med denna metod är något mer avancerad än den tidigare 
nämnda. Datat överförs i 8 byte istället för 8 bitar. Hur protokollet för överföring av 
mätdata ser ut redovisas mer utförligt i Kapitel 6.5. 
 Till skill nad från den förenklade metoden för PPG-mätning registrerar den 
utvecklade metoden både AC och DC-värdena ur PPG-signalen. Det utvecklade 
kortet används redan idag för mätning av PPG, men har i projektet anpassats till ett 
mer trådlöst syfte. 
 Hur denna hårdvara ser ut visas på Foto 4 i Appendix C. 
 Den anpassade mjukvaran till AVR-processorn och hårdvaran för 
bluetoothplattformen som används i examensarbetet är av handledare och 
forskningsingenjör Bengt Ragnemalm parallell framtagen i ett examensarbete av 
Anders Viktorsson. 
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5 Bluetoothappli kati onen 

Översta lagret i bluetoothstacken, se Figur 2, är applikationen och det lager som 
utvecklaren själv till störst del har möjli ghet att påverka. Det är Kapitel 5 och 6 som 
behandlar den praktiska delen av examensarbetet. 
 Serieprofilen som tidigare beskrivits är en av flera profiler som 
bluetoothspecifikationen definierar. Profilen är anpassad för seriell överföring av 
data. För upprättandet av kommunikation mellan mätmodulen och mätdatorn 
används ett färdigt skal för serieprofilen som CSR har utvecklat. Dokumentationen 
för det färdigskrivna skalet utlovar en överföringshastighet på 160kB/s för 
enkelriktad data och 128kB/s för data i båda riktningarna. Detta är till räckligt för 
ändamålet som inte kräver någon högre hastighet på överföringen av mätvärden.  
 Programvaran utvecklas i programmeringsspråket C och kompileras med 
kompilatorn GCC som är en del av linuxskalet Cygwin. För användarmanual, se 
Appendix A. 
 Då skalet av serieprofilen redan är utvecklad kommer kapitlet huvudsakligen att 
beskriva de delar som är modifierade men även förenklat beskriva övriga delar som 
är intressanta för den trådlösa kommunikationen. 
 Till äggas skall att masterenheten som ansluts till datorn för att med hjälp av 
LabVIEW skicka kommandon till mätmodulen (slave), skall fungera oberoende 
vilken typ av hårdvara som används. Därför har ingen mjukvara modifierats i 
mastern. Allt som nämns under Kapitel 5 är information som hänvisas till slave. 
Mastern är ansluten till LabVIEW som behandlas i Kapitel 6. 

5.1 Utveckli ngsverktyg 
Kapitlet redovisar den mjukvara och hårdvara som används för utvecklandet av 
bluetoothapplikationen. 

5.1.1 Casiera 
CSR som utvecklar mjukvara och bluetoothmoduler har även tagit fram ett 
utvecklingssystem för att i ett projekts utvecklingsstadie underlätta möjli gheterna 
att använda modulens samtliga hårdvarunära funktioner. Handledaren, Bengt 
Ragnemalm, har utvecklat ett förenklat utvecklingskort som passar bra in i projektet 
eftersom inga yttre enheter krävs för utveckling av mjukvara för 
bluetoothkommunikationen. 

5.1.2 Cygwin 
Cygwin är ett skal för operativsystemet Linux som går att använda i Microsofts 
Windowsmiljö. Cygwin används för kompilering av programkoden. Detta förutsatt 
att SPI-gränssnittet som används för programmering av bluetoothmodul är anslutet 
mellan utvecklingssystemet och datorns parallellport. Programvaran som används 
för kompileringen i Cygwin är GCC. Hur detta används beskrivs i Appendix A. 

5.1.3 Hyperterminal 
Hyperterminalen är ett standardprogram som följer med de olika versionerna av 
operativsystemet Windows. Programvaran är ett hjälpmedel som används vid 
kommunikation med datorns serieportar. I detta projekt skulle hyperterminalen 
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kunna ersättas med andra motsvarande program. Valet av Hyperterminalen bygger 
på att det just är standard för Windows och uppfyllde de få krav som ställs. Datorns 
serieport används vid kommunikation med bluetoothmodulens serieprofil för att 
felsöka programvara. 

5.1.4 PSTool 
En bluetoothenhet har funktioner att memorera olika typvärden för både sin egen 
och en ansluten enhet, exempelvis dess Bluetooth Device Adress, den anslutna 
enhetens adress och hastighet för UART osv. Programmet PSTools är ett 
hjälpmedel där användaren kan anslutas till enheten antingen via SPI eller 
seriegränssnittet och därefter modifiera värden för de s.k. nycklarna till enheten. 

5.2 Connection M anager 
Connection Manager är den del av programmet som, i applikationslagret, har hand 
om initiering och upprätthållandet av kommunikationen mellan enheterna. Hur 
anslutningen mellan två enheter utförs är i serieprofilens skal redan framtaget av 
CSR och har därför inte modifierats. Det är med hjälp av Connection Manager 
stackens applikation styr Link Controller, sökning efter omkringliggande enheter, 
att para ihop två enheter men även andra funktioner som exempelvis PIN-
kodskonfirmation. 

5.3 Scheduler 
Det engelska ordet scheduler kan i det svenskan motsvara schemaläggning eller 
tidsplanering. Schedulern i processorn ansvarar för händelser som kan tänkas ske i 
processorn. Händelser, events, beskrivs senare i rapporten. Användandet av 
schedulern är väldigt enkel, då en viss funktion anropas i källkoden försätts 
processorn i en loop, som vid en viss händelse går till en fördefinierad funktion. 
Events kan därför ses som ett slags avbrott, även känt som interrupt. Skulle 
funktionen för ett visst event inte vara definierad, ignorerar schedulern att anropa 
funktionen även om kriteriet för händelsen uppfylls. Exempel på events visas i 
Tabell 3 under Kapitel 5.7. 

5.4 Str ömmar  
Vid överföring av data, både trådlöst och genom UART på processorn, används 
dataströmmar. Strömmarna överför data med önskad metod genom att till avsatta 
funktioner ange inparametrar som beskriver hur överföringen skall ske, samt 
mängden data som skall överföras. Beroende på om funktionen förväntas skicka 
eller ta emot data anges det avgående eller mottagande registret för data, Sink resp. 
Source som beskrivs nedan. 

5.4.1 Sink 
Vid dataöverföring mellan bluetoothenheter lagras data i ett minne som kallas Sink. 
Data lagras i Sink innan det avses att skickas över en seriell l änk, antingen över den 
trådlösa kommunikationen eller via UART. Minnet är uppdelat i segment, dessa 
innehåller vardera 8 bitar vilket motsvarar en byte och ligger därför i talområdet 0 
till 255. Efter test att fylla minnet, gavs resultatet att det finns möjli ghet att lagra 
upp till 1919 byte i bluetoothmodulens egna minne. Detta är en väsentlig del till  
valet hur mätdata skall skickas mellan master och slave. Se Kapitel 5.6. Hur många 
byte som kan lagras i Sink är inte på något sätt generellt för alla applikationer. 



 17 

Storleken på Sink beror på applikationen och hur minnet är fördelat inom den valda 
Firmwaren. Detta är svårt att påverka. 
 För överföring av data från mätmodulen, lagras data i minnet, för att på givet 
kommando överföra önskat antal byte. Valen för överföring av data är antingen att 
lagra och skicka en byte i taget eller att fylla minnet för att sedan överföra samtliga 
databytes i ett svep. 
 Se Appendix D för funktioner vid dataöverföring. 

5.4.2 Source 
Sink är minnet där data lagras före överföring av information, Source är minnet där 
data lagras vid mottagen information. Minnet för Source är uppbyggt på samma sätt 
som Sink och används i projektet förutom till standardöverföringen av seriell data 
även för avläsning av kommandon som skickas från mätdatorn till mätmodulen. 
Beroende på typ av kommandon som skickas från mätdatorn utförs olika funktioner 
på mätmodulen. När mätmodulen reagerar att data ankommit, sker ett event som i 
avsatt funktion avkodar adressen. Både Source och Sink används vid seriell 
överföring av data, antingen via UART eller via RFCOMM protokollet. Det 
överförda datat ses som en adress och beroende på adressen exekveras olika 
funktioner, dessa visas i Tabell 4 

5.5 Sampli ng med AD-omvandlaren 
Som hjälpmedel för undersökning av olika överföringsmetoder med Bluetooth har 
modulens egna inbyggda AD-omvandlare använts. Utnyttjandet av AD-
omvandlaren påvisar olika fenomen i dataöverföringen tydligare än då endast en 
konstant datamängd överförs. För visualisering av en kurva valdes att ansluta en 
signalgenerator till AD-omvandlaren. Signalgeneratorn genererar, beroende på 
inställning en varierande spänning, vilket är lämpligt för ändamålet. Vid test av 
överföringsmetoder valdes en sinussignal. Viktigt att tänka på eftersom AD-
omvandlaren inte godtar negativa värden är att signalen från signalgeneratorn har en 
offset så endast positiva spänningar generas. Amplituden får heller inte vara högre 
än signalens toppvärde på 1.8V, vilket är AD-omvandlarens referensspänning. 
 AD-omvandlaren har upplösningen 8-bitar, vilket passar ändamålet bra eftersom 
bluetoothmodulen överför en byte (8 bitar) i taget. 
 Figur 7 visar en mängd samplade och trådlöst överförda AD-värden då 
signalgeneratorn genererade en konstant DC-signal. Eftersom signalen skall ha 
konstant nivå visar figuren tydligt omvandlarens bitfel. 
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Figur 7 - Var iationer i AD-omvandlingen 
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Bortsett från spikarna varierar signalen mellan 916mV och 923mV. Bitfelet är värt 
att komma ihåg till Kapitel 5.6 vid test av överföringsmetoder. En del av signalens 
variation beror på AD-omvandlarens bitfel men är en liten del jämfört med felet 
som kan uppstå i bluetoothkommunikationen som visas i Figur 10 och Figur 11. 
 Variationerna i Figur 7 skulle möjli gtvis kunna bero på att signalgeneratorn är i 
ett läge precis mellan två spänningar vilket gör att den växlar. Jag anser istället att 
felet ligger hos AD-omvandlaren som inte är av bästa kvalité. 

5.6 M etoder för  dataöverför ing 
Efter tidigare beskrivning av olika strömmar och hur minnet behandlas vid 
ankommande och avgående data, är det huvudsakligen två metoder som studerats 
för att skicka mätdata över en bluetoothlänk.  Intresset för hur data skall överföras 
varierar beroende på applikationens ändamål. Det stora intresset ligger i tiden det 
tar att skicka datapaket mellan två enheter. Detta påverkar i sin tur huruvida 
samplingsfrekvensen vid ett mättekniskt perspektiv bli r konstant eller inte. 
 Första metoden bygger på en kontinuerlig uppdatering av mätvärden från 
mätmodul till mätdatorn.  
Metodens flöde(enligt Figur 8); 1. Ta 
mätvärdet, 2. Lagra värde, 3. Skicka till 
dator. Stegen genomförs sedan önskat antal 
gånger.  
      Metoden är enkel och man får som 
systemövervakare en kontinuerlig 
uppdatering av mätvärden, vilket är bra i 
situationer för direktövervakning eller då 
önskan finns att utföra beräkningar i realtid. 
Applikationen bör dock inte ha några högre 
krav på en konstant frekvens av skickade 
mätvärden. Med tanke på tidigare beskrivna 
frekvenshoppning och återsändning av paket, 
som sker då paketen vid ett första försök inte 
når sitt mål, påverkas tidsmellanrummet 
paketen skickas resp. mottages. Vid endast 
överföring av data är detta oftast inget 
problem men skulle önskan finnas, som 
arbetets syfte, att utföra en mätning med 
konstant samplingsfrekvens är metoden inte 

 
Figur 8 - Flödesschema, Mätmetod 1 

passande. Det positiva med denna metod är att applikationen inte är begränsad till 
bluetoothmodulens storlek på minne och kan därför utföra en mätning på önskad tid 
utan att avbrott uppstår. Vad som sedan kan påverka samplingsfrekvensen är 
mätvärdenas källa, som exempelvis skulle kunna vara AD-omvandlaren. Dess 
fördröjningar och icke konstanta omvandlingstid är en faktor som kan bidra till att 
en konstant frekvens på överföringen bli r svår att uppnå. 
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Metod 2 
Den huvudsakliga skill naden mellan första 
och andra metoden är att data endast skickas 
en gång, istället för flera gånger. Metoden 
utnyttjar bluetoothmodulens hela minne. 
Som visas i Figur 9, utförs endast tre steg 
under programloopen, jämfört med första 
metodens fyra steg. Då det är huvudsakligen 
instruktionen för att skicka data som 
försämrar samplingshastigheten, lämnas 
denna utanför loopen och minnet fylls före 
data skickas. Figur 10 och Figur 11 visar 
praktiska jämförelser av mätmetodernas 
resultat. 

 
Figur 9 - Flödesschema, Mätmetod 2 

 
Tabell 2 visar skill naderna i exekveringsfrekvens mellan metod 1 och 2 när 
samplade värden från AD-omvandlaren överförs. Resultatet erhölls genom att i 
första metoden växla nivån på en av modulens PIO-utgångar varje gång data 
skickats och i metod 2 växla för varje nytt sampel från AD-omvandlaren. 
Frekvensen mättes sedan med hjälp av ett oscilloskop. 

Tabell 2 - Samplingsfrekvenser av mätning och överför ing 

 Samplingsfrekvens (Hz) 
Metod 1 100-140 
Metod 2 274-277 
 
Här noteras att den återkommande datasändningen påverkar huruvida 
samplingsfrekvensen bli r konstant eller inte. Metod 2, som fyller modulens minne, 
gav en betydligt högre och stabilare samplingsfrekvens. Variationerna i andra 
metodens resultat beror på tiden för AD-omvandlingen. Beräkningar visar att andra 
metodens minne endast skulle ta ca 7 sekunder innan minnet är fyllt , vilket då inte 
uppfyller kravet för PPG-mätning. Lösningen bli r då ett externt minne. PPG-
mätningens syfte är att under minst 30 sekunder utföra en mätning och därefter 
analysera de kurvor och värden mätningen gett. Första metodens resultat visar både 
en lägre och en mer varierande samplingsfrekvens. Ett krav är en så stabil 
samplingsfrekvens som möjli gt. Metod 1 ger ett bra resultat då endast utseendet av 
kurvorna är av intresse, men skulle inte duga om användaren är intresserad av att 
utföra beräkningar. 
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 Ytterligare tester genomfördes genom att på AD-ingången ansluta en  
signalgenerator och på så vis få en 
visuell och kanske mer praktisk 
till ämpning på vilka problem som kan 
uppstå vid en icke konstant och 
begränsad samplingshastighet. Då 
samma frekvens användes för båda 
metoderna visar Figur 10 tydligt hur 
oregelbunden kurvan bli r för metoden 
då värde skickas efter varje nytt AD-
sampel (Metod 1). Andra metoden 
visar däremot en betydligt jämnare 
kurva. Att kurvorna inte har samma 
period trots samma inställningar på 
signalgeneratorn beror på att första 
metoden har p.g.a. fler utförda  
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Figur 10 - Test av metoder för dataöverför ing 

instruktioner i programloopen, en långsammare samplingshastighet, vilket påverkar 
signalens periodicitet. Notera dock att det är li ka många sampel i de båda 
metoderna. För att lättare jämföra två motsvarande signaler anpassades 
signalgeneratorns frekvens beroende på vilken metod som testades. Figur 11 visar 
ännu tydligare skill naderna mellan överföringsmetoderna. 
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Figur 11 - Test av metoder för dataöverför ing 

De få sampel som gör andra metodens kurvform något ojämn, beror på AD-
omvandlarens variationer i omvandlingstiden, medan de större förändringarna för 
första metodens kurva visar när mottagaren tappar paketet och bluetoothmodulen 
kräver återsändning. Återsändningen gör att ett AD-sampel missas och avståndet 
mellan två sampel ökas. 
 För mätning av en PPG-signal krävs inte allti d konstant signal. Då användaren 
söker en signal från kärlet utan att intressera sig för värdena, är första metoden gott 
och väl till räcklig. När signalen sedan är hittad ökar intresset för de höga, konstanta 
samplingshastigheterna och metod två kommer till användning. Dessa båda 
valmöjli gheter går att välja mellan i det utvecklade gränssnittet. 
 Testerna av dataöverföringsmetoderna är genomförda med utvecklingsmodulen 
från Free2move som slave och företaget CSRs utvecklingsmodul som master. 
Något som erfarits vid laborerande med olika moduler är att sampelvärdena från 
dess AD vid mätmetod 1 kan variera i till förlitli ghet beroende på vilken typ av 
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mastermodul som används. Förklaringen till detta skulle kunna vara att mastrarnas 
Firmware skilj er sig och dess olika lager tar därför olika lång tid att behandla paket. 
Detta gör att paketbekräftelsen till slaven dröjer för vissa mastrar och låter på så vis 
AD-omvandlaren stabili sera sig för en ny mätning. Notera att dessa variationer 
gäller dock endast då mätmetod 1 används. Metod 2 bygger på att ta AD-samplen 
utan att använda bluetoothkommunikationen. 
 Dessa metoder av dataöverföring är huvudsakligen intressanta vid användning 
av den förenklade metoden av PPG-mätning eftersom den just använder modulens 
egna AD-omvandlare. I metoden med det utvecklade mätkortet påverkas inte PPG-
värdena av bluetoothkommunikationen. Mätkortet skickar då värdena via UART till 
bluetoothmodulen som i sin tur endast vidarebefordrar dem till mätdatorn. 
 Notera att metoderna för överföring inte testar överföringshastigheterna av 
endast Bluetooth serieprofil , som enligt dokumentationen skall vara 160kB/s, utan 
redovisar hastigheten av AD-sampling till sammans med överföring av samplade 
värden. 

5.7 Events 
Händelser, event, inträffar då något förutbestämt inträffar i processorn och beroende 
på vilken typ av händelse som inträffar anropas en given funktion. 
 Exempel på händelser som kan inträffa i processorn och dess motsvarande 
funktion visas i Tabell 3. 

Tabell 3 - Events 

Funktion Beskrivning 
void TimerCheck(void) Kontrollerar och kör olika timers i processorn 
void handleAdcEvent (void) Anropas när AD-omvandlaren har resultat att leverera 
void handleSourceEvent (void) Anropas när data mottagits till Source 
void handleSinkEvent (void) Anropas när mer utrymme är till gängligt i Sink 
 
Exempel på event är funktionen void handleSourceEvent(void) som kan anses vara 
applikationens huvud. Funktion aktiveras då data mottages till Source. Funktionen 
läser det mottagna datat, vilket är en adress som skickats från datorns gränssnitt. 
Funktionen kodar av adressen och beroende på kommando bestämmer funktionen 
vad hårdvaran skall utföra, exempelvis starta mätning eller styra vissa utgångar. De 
kommandon som implementerades under arbetets gång visas i Tabell 4. 
 För vidare information om kompileringsstegen och funktionsbeskrivningar, se 
Appendix A och D. 

5.8 Begr änsningar  
Begränsningar som påträffats under arbetets gång är huvudsakligen hur 
serieprofilen kommunicerar med UART. Profilen är anpassad för att antingen 
förvänta sig data via UART eller via den trådlösa länken och direkt vidarebefordra 
den till andra enheter. Den är alltså inte anpassad att analysera data som tas emot. 
Projektet kräver att slaven (mätmodulen) kan analysera data. Problemet med 
analyseringen löstes genom att läsa av det ankommande minnet, Source. 
Analyseringen av mätdata försämrar en kontinuerlig överföring av data via 
bluetoothmodulens UART till den trådlösa länken. Detta påverkar dock inte 
nämnvärt i examensarbetet, eftersom modulen under pågående dataöverföring inte 
tar emot data kontinuerligt från mätdatorn. 
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6 LabVIEW 

LabVIEW är ett program från National Instruments som används för utveckling av 
hjälpmedel för mättekniska ändamål. Programmet låter utvecklaren med hjälp av 
funkionsblock bygga ett dataflöde och utifrån blockstrukturen byggs sedan ett 
grafiskt gränssnitt där användaren via knappar, indikatorer, grafer och andra typer 
av formulär styr den underliggande blockstrukturen. Gränssnittet för projektet är 
utvecklat för de båda metoderna av PPG-mätning som redovisas under Kapitel 4. 
Hur gränssnittet ser ut och används redovisas i Appendix B. 

6.1 Tr ädstr uktur  
Figur 12 visar funktioner och val som gränssnittet i LabVIEW erbjuder användaren. 
Trädet visar såväl program som dataflöde. Vid programstart krävs en initiering för 
att sedan låta användaren, beroende på vilken hårdvara som är ansluten till 
bluetoothplattformen, välja metod för mätning av PPG. Valet av metod ger olika 
funktioner och grafisk utformning av LabVIEW gränssnittet. Funktionerna visas 
under trädförgreningarna, ”PPG_Digi” och ”PPG_Simple” i figuren. Oberoende på 
vilken av metoderna användaren väljer att använda finns olika alternativ att styra 
mätning eller bluetoothplattformen, dessa visas under grenen ”Konfiguration” .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Figur 12 - Trädstruktur över LabVIEW gränssnitt  
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6.2 Adressering 
LabVIEWs blockstruktur är uppbyggd på sättet att då vissa knappar/styrfunktioner 
på gränssnittet ändrar värde genom att användaren klickar på en knapp eller 
motsvarande så sker ett, som tidigare beskrivet, event i LabVIEW. Eventet 
registrerar därefter vilka värden kontroller och indikatorer innehåller för att då 
överföra datasträngen (adressen) som en seriell string till bluetoothplattformen, som 
i sin tur avkodar adressen. Beroende på vilka funktioner användaren väljer, överförs 
adressen med olika värden till bluetoothplattformen, som då talar om för 
plattformen vad som skall utföras. 

Tabell 4 - Adressering och kommandon 

Byte Kommando (värden att anta) 
0 Mätning (1) eller inte mätning (0) 
1 Förenklad (0) eller avancerad (1) metod för PPG-mätning 

2-5 Fyra byte för styrning av diodernas ljusstyrka i den förenklade metoden för 
PPG-mätning (inte implementerad på hårdvara) 

6 Stänga av spänningar på bluetoothplattformen, av = 1, på = 0 
7 Digital spänning på bluetoothplattformen, på = 1, av = 0 
8 Analog spänning på bluetoothplattformen, på = 1, av = 0 
9 RESET, låter bluetoothplattformens slave söka efter ny master (1) 
10 Spara till fil , om användaren önskar att mätningen skall sparas till fil (1)  
11 AC-förstärkning för förenklad metod för PPG-mätning (0-9) 
12 DC-förstärkning för förenklad metod för PPG-mätning (0-9) 

 
Överföringen av adressen sker som en string, d.v.s. varje ”bit” i adressen består, i 
LabVIEW, av en byte, men som sedan avkodas i bluetoothplattformen till ett 
hexadecimalt tal (integer). 

6.3 I nit iering 
Varje programstart inleds med initiering. Initieringen består av att ange till vilken 
av datorns serieportar bluetoothlänkens master är ansluten samt att ange dess 
överföringshastighet till datorn. Överföringshastigheten är i bluetoothenheten 
bestämd till 115.2kbaud vilket då även LabVIEW måste vara initierat till.  

6.4 M ätning med förenklad lysdioddr ivare 
För den förenklade metoden av PPG-mätning (PPG_Simple i trädet) till åts 
användaren manuellt , via LabVIEW ställa in mätningens AC- och DC-
förstärkningar. Detta sker med olika styrenheter i LabVIEW som visas i Figur 15. 
AC- och DC-förstärkningarna bestäms med hjälp av adressens två sista byte. 
Förstärkningarna varieras i 10 steg, 0 till 9. Vad de olika stegen motsvarar i 
förstärkning är bestämt i bluetoothapplikationens programvara för den förenklade 
mätmetoden. 
 Tanken med den förenklade mätningen var från början att användaren via 
LabVIEW även skulle kunna ställa in ljusstyrkan på dioden, detta kriterium 
ändrades p.g.a. hårdvaruproblem och togs därför bort. Trots detta finns det för 
framtida utveckling 4 bitar i adressen avsatta för ändamålet. 
 Mätning med metoden innebär att överfört data från bluetoothplattform är 
endast av 8 bitars karaktär och kan därför skrivas ut till graf och fil utan ytterligare 
behandling. 
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6.5 M ätning med utvecklad lysdioddr ivare 
Det avancerade mikroprocessorkortet är av mer komplicerad karaktär. Exempelvis 
ställs ingen förstärkning in manuellt utan regleras automatiskt, beroende på 
ljusförhållanden. 
 Protokollet för dataöverföring är här något mer avancerat än tidigare metod som 
endast skickade 8 bitar till LabVIEW. Protokollet i andra metoden är tvådelat. 
Första delen är fyra byte och skickas endast en gång efter att PPG-hårdvaran 
kalibrerat systemet efter omgivningens ljusförhållanden. Datat för de fyra första 
byten skickas efter kalibrering, innan mätning påbörjats. Dessa fyra byte innehåller 
information som beräknad AC- och DC-förstärkning, antal lysdioder och antal 
detektorer. Informationen redovisas i LabVIEW med hjälp av teckenindikatorer. 

 

 
                                
 
 
 

Figur 13 - Dataöverför ingsprotokoll , fyra första byte 

Efter de fyra första byten påbörjas den kontinuerliga mätningen av PPG-signalen. 
Andra delen av protokollet innehåller återkommande information om signalen, ett 
10-bitars AC-värde, ett 16-bitars DC-värde samt en kontrollbit (bit 6) i första byten 
som informerar om hur många kanaler mätningen innefattar. 
 
 
 
                                
 

 

 

Figur 14 - Dataöverför ingsprotokoll , fyra sista byte 

Kontrollbiten används p.g.a. att överföringen inte skall tappa synkroniseringen. 
Skulle en byte gå förlorad, vilket normalt inte inträffar, förskjuts resterande byte 
och utskriften i LabVIEW skulle bli felaktig. Därför används kontrollbiten som vid 
felaktigt värde genererar ett fel och tänder en indikator i LabVIEW, samtidigt som 
mätningen avbryts. Hur länge en mätning pågår anges innan mätning påbörjas. 
Mätdatats AC- och DC-värde redovisas i två enskilda grafer. Det grafiska 
gränssnittet för den utvecklade metoden av PPG-mätning visas i Figur 16. 

6.6 Konfigur ation 
Konfigurationen är den del av programmet som oberoende på mätmetod kan styra 
viss hårdvara och kontroller som är gemensamma för de båda mätmetoderna, 
exempelvis om tanken är att spara mätvärden till fil , eller vilken timeout serieporten 
skall ha. Timeout är den tiden serieporten väntar med att generera felmeddelande 
om ingen data skickas eller tas emot. 
 På bluetoothplattformen är PIO 6 och 7 anslutna till l ogik som på 
bluetoothplattformen kan styra två spänningsomvandlares lägen, på eller av. 

AC-förstärkning DC-förstärkning Antal LED Antal Detektorer 

1:a byten 2:a byten 3:e byten 4:e byten 

1:a byten 2:a byten 3:e byten 4:e byten 

Kanal AC-Värde DC-Värde 
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Styrfunktioner för dessa PIO är implementerade i bluetoothplattformens mjukvara 
och kan då styras via LabVIEW. 
Hur upplägget för dessa kontrollenheter ser ut visas i Figur 17. 
 Vid mätning av blodflödet utförs oftast en signalanalys av signalen och eftersom 
detta ännu inte är utvecklat i LabVIEW finns en funktion att lagra mätvärden till en 
textfil för att sedan i ett externt program utföra analysen. Användaren erbjuds därför 
att efter en mätning ange en fil där mätvärden sparas i textformat, ASCII-värden. 
Vid icke aktivt till stånd av knappen som aktiverar funktionen, genomförs en 
mätning enligt metod 1 för dataöverföring, se Kapitel 5.6. Anledningen till denna 
funktion är att då användaren söker efter signal utan att intressera sig av vilka 
mätvärden som fås finns ingen anledning att köra en hel mätning och lagra värdena. 
Därför körs en mätning (oberoende av ansluten hårdvara) med färre mätvärden som 
inte tar li ka lång tid och inte har samma krav på konstant samplingshastighet. 
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7 Diskussion 

Metoden för överföring av PPG-signalen via Bluetooth är nytt för IMT och kommer 
därför att resultera i många nya idéer och förbättringar i framtida utveckling. Det 
jag kan bidra med är de idéer och brister jag stött på under arbetets gång.   
 Projektet har resulterat i en grund för framtida forskning och utveckling inom 
trådlös överföring, detta med bluetoothteknik där en visualisering av mätdata sker 
med hjälp av ett LabVIEW gränssnitt. Gränssnittet har anpassats efter såväl en 
förenklad som avancerad metod för PPG-mätning. Det utvecklade gränssnittet är ett 
förslag till hur dataåtergivningen av PPG-protokollen kan se ut. 
 Huvudsakligen har två metoder för dataöverföring undersökts, det ena som 
utnyttjar och fyller bluetoothmodulens egna minne innan överföringen av data sker. 
Detta ger en konstant överföringshastighet. Metoden där datasampel skickas var för 
sig ger en lägre överföringshastighet med större variationer av sampeltider. Båda 
metoderna är användbara beroende på syftet med mätningen. På grund av 
känsligheten vid placering av mätprob på kroppen är metoden med varierande 
frekvensen användbar vid sökandet efter en bra signal från blodkärlet. Metoden är 
även praktisk vid inställning av förstärkningar. Metod nummer två med en mer 
konstant sampling rekommenderas vid mätning av data för vidare behandling. 
 LabVIEW, som till en början endast var tänkt att vara ett hjälpmedel för att på 
något sätt åskådliggöra mätvärden, utvecklades under arbetets gång till ett mer 
anpassat system för såväl ny som gammal hårdvara för PPG-mätning. 
Uppskattningsvis är det denna del som går att utveckla mest. Vad som tagits fram är 
ett förslag till skal för styrandet av mätmodul och för att starta mätning av två typer 
av lysdioddrivare. Kontrollpanelen kan anpassas mer efter ändamålen och utformas 
för största möjli ga användarvänlighet.  
 För framtida utveckling kanske inte LabVIEW är det bästa alternativet. Då ett 
program utformat i LabVIEW kräver speciella li censer för att användas är 
programmet ett relativt dyrt alternativ. Alternativet skulle eventuellt vara att 
utveckla ett program i JAVA som är ett plattformsoberoende programmeringsspråk. 
JAVA och Bluetooth används i flera av dagens mobiltelefoner och handdatorer 
vilket passar ändamålet med projektet att trådlöst kunna kontrollera en eller flera 
mätmoduler. 
 För programvaruutveckling finns ingen generell standard hur strukturer i 
programmeringskod skall se ut. Då projektet varvats mellan programutveckling för 
bluetoothkommunikation och utformning av gränssnitt i LabVIEW har 
tidsbegränsningen resulterat i ett fungerande system med kommentarer som 
förhoppningsvis underlättar för framtida utveckling. 
 Det är en grund som nu lagts för framtida utveckling och då detta arbete till 
största del inriktades på mätning av PPG bli r kanske nästa steg i utvecklingen att 
göra ett mer generellt gränssnitt som även fungerar på andra tillämpningar. 



 28 



 29 

8 Referenslitt eratur  

[1] Bray, Jennifer och F Sturman, Charles (2002), Bluetooth [1.1] : Connect 
Without Cables 2. – 2nd ed., Upper Saddle River, NJ ; London, Prentice Hall 
PTR, ISBN 0-13-066106-6 

 
[2]  MEDIZINISCHE MESSTECHNIK GmbH. Photoplethysmography 

Measurements, [http://www.medis-de.com/en/ppg.html]  (Acc. 2004-06-07) 
 
[3]  Dokumentationen och support från chiptill verkare, Cambridge Science Park - 

CSR, [http://www.csr.com]  (Acc. 2004-11-01) 
 
[4] Support från Modultill verkare, FREE2MOVE, [http://www.free2move.se]  
 (Acc. 2004-11-01)  
 
[5] Lindberg, Lars-Göran (1991), PHOTOPLETHYSMOGRAPHY Methodological 

studies and applications, Linköping: Linköping Studies in Science and 
Technology Dissertations. No 262. ISBN 91-7870-830-3 

 
[6] Utbult, Mats (2004), Vård nära Dig, TELEDOK Rapport 152 



 30 



 31 

 

9 Appendix 

A. HANDLEDNING FÖR PROGRAMM ERING AV BLUETOOTHMODUL ..................... 2 
B. MANUAL FÖR ANVÄNDNI NG AV GRÄNSSNITT I LABVIEW.............................. 4 
C. BILDER PÅ HÅRDVARA ...................................................................................... 8 
D. KÄLL KOD FÖR BLUETOOTHPLATTFORM ....................................................... 10 





 2 

A. Handledning för programmering av 
bluetoothmodul 

Hårdvara 
Mjukvara 
Kompilering 
Dokumentation 
 
 
Hårdvara 
Hårdvara som krävs vid programmering är bluetoothmodul, utvecklingssystem 
(system utvecklat av Bengt Ragnemalm rekommenderas), parallellkabel ansluten 
till datorns LPT-port och utvecklingssystemets SPI-gränssnitt. 
 
Mjukvara 
Mjukvaran som används vid programmeringen är linuxskalet Cygwin. Kompilatorn 
är GCC, vilket användaren inte har kontakt med. GCC är en C kompilator. 
 För editering av programkod går vilken texteditor som helst bra, dock 
rekommenderas ConTEXT som är ett gratisprogram utvecklat som hjälpmedel för 
just programmering. Programmet följer standardsyntaxer och funktioner för valt 
programmeringsspråk, det hjälper användaren att se strukturen i koden. 
 
Kompilering 
Kompileringen sker med hjälp av Cygwin. 
 Vid uppstart av Cygwin krävs att användaren placerar sig på rätt sökväg. 
Standard för applikationerna som tillkommer med CSR är: 
[ /cygdrive/c/Bluelab2.7/apps/spp_slave]   där spp_slave innehåller källkod för 
serieportens slave. Samtliga kataloger i [ /cygdrive/c/Bluelab2.7/apps/]  är program 
för bluetoothmoduler. 
 När användaren är i rätt katalog följer valet av vilken firmware som skall 
användas. Firmware är en mjukvara som bestämmer vilka funktioner som tillåts i 
hårdvaran. Funktioner som kan variera beroende på firmware är till gång till USB 
och protokoll för överföring (RFCOMM/L2CAP) m.m. 
 Vid kompilering av Free2moves moduler används ”kato” som firmware. 
Arbetet har inte gett tid att jämföra prestanda mellan olika firmware. Free2move 
rekommenderar kato vilket är anledningen till användandet av denna firmware. 
Efter att användaren anslutit utvecklingssystemet till SPI-gränssnittet kompileras 
koden genom kommandot, ”make kato” . Programvaran byggs då till modulen som 
exekveras. 
 
Dokumentation 
Hjälpmedlet som finns vid programmering av modulen är dokumentationen som 
följer med programmet Bluelab. Dokumentationen innehåller modulens 
instruktionsuppsättning, hur kompilering sker samt information om processorns 
struktur och olika enheter. 
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B. Manual för användning av 
gränssnitt i LabVI EW 

 
Initiering 
Mätning med förenklad PPG-metod 
Mätning med utvecklad PPG-metod 
Konfiguration 
 
 
Initiering 
Efter start av program är det viktigt att under fli ken serieport välja till vilken av 
datorns serieportar bluetoothenheten som figurerar som master är ansluten till . Det 
är också viktigt att, längst ner under fli ken ”Mätning” på gränssnittet, välja en 
lämplig tid för timeout. Vad som är en lämplig tid nämns under kategorierna för 
mätmetoderna. Timeout är tiden det tar till s serieporten genererar felmeddelande då 
ingen data tas emot. 
 Därefter används lämplig bluetoothhårdvara till datorn för att upprätta en 
anslutning till mätmodulen. Exempelvis används en extern enhet från företaget 
TDK. Då anslutningen upprättats kommer mätmodulen att fråga efter PIN-kod för 
att till åta TDK att anslutas. PIN-koden är i mätmodulens mjukvara bestämd till 
”NoPinSet” . 
 
Mätning med förenklad PPG-metod 
 

 
Figur 15 - Utformning av gränssnitt för mätning av förenklat PPG-kor t 

För mätning med den förenklade PPG-metoden väljs (efter initiering) de 
förstärkningar som kan tänkas vara nödvändiga. Efter detta klickar användaren på 
knappen för start av mätning för att då med metod 1, beskriven under Kapitel 5.6 
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för dataöverföring via Bluetooth, överföra data kontinuerligt. Då rätt förstärkningar 
är inställda och en bra signal hittats kan användaren med knappen ”SPELA IN” i 
Figur 17 välja att genomföra en mätning på förenklat PPG-kort för att lagra till fil . 
Denna mätning sker med metod 2 för dataöverföring. 
 Tiden en PPG-mätning av denna metod pågår är på bluetoothplattformen 
förutbestämd till cirka 30 sekunder, därför kommer LabVIEW ”stå still a” under 
tiden mätningen pågår till s mätdata skickas från plattformen till PC. Timeout väljs 
därför till något över 30 sekunder (=30000ms, vilket anges på kontrollpanelen). 
 Figur 15 visar graf och styrfunktioner för den förenklade metoden av PPG- 
mätning. 
 
Mätning med utvecklad PPG-metod 
 

 
Figur 16 - Utformning av gränssnitt för mätning av utvecklat PPG-kor t 

Som tidigare beskrivet skilj er sig de båda metoderna något. I den utvecklade 
metoden för PPG-mätning har inte användaren möjli gheten att själv bestämma AC 
och DC förstärkningarna. Detta sker automatiskt i den externa processorn. 
Användaren har endast möjli gheten att starta mätningen samt att ange hur många 
mätvärden som skall visas i graferna. Formuläret för antal mätvärden är något 
missvisande, istället för mätvärden anger användaren hur många byte LabVIEW 
skall behandla innan avbrott sker. Då de återkommande fyra byten som är beskrivna 
under Kapitel 6.5 är uppdelade i två byte för AC och två byte för DC, visas hälften 
av angivet antalet mätvärden i DC-grafen och hälften i AC-grafen. 
 Indikatorn ”RÖD VID FEL” bli r röd om inte kontrollbiten i protokollet under 
Kapitel 6.5 skulle vara ’1’ , d.v.s. att överföringen har tappat synkronisering. Skulle 
denna indikera fel avbryts mätningen. 
Indikatorerna för AC-förstärkning, DC-förstärkning, antal LED samt antal 
detektorer visar resultatet av de fyra första byten i protokollet för överföringen. 
 Hur gränssnittet för den mer avancerade mätmetoden visas i Figur 16. 
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Konfiguration 
 

 
Figur 17 - Gränssnittets styr funktioner av bluetoothplattf orm  

Figur 17 visar de styrfunktioner som är gemensamma för båda metoderna av PPG-
mätning. Kontrollerna och dess funktion beskrivs i Tabell 5. 
 

Tabell 5 - Gemensamma styr funktioner för båda mätmetoderna 

POWER Låter bluetoothplattformen försättas inaktiv 
RESET – SÖK NY MASTER Funktion som inte är helt utvecklad men som 

låter slaven frigöra minnet och låta upptäckas av 
ny master i omgivningen. 

DIGITAL Möjli ghet att slå på/av den digitala spänningen på 
bluetoothplattformen. 

ANALOG Möjli ghet att slå på/av den analoga spänningen 
på bluetoothplattformen. 

Timeout Tiden som serieporten väntar i LabVIEW innan 
ett felmeddelande visar sig. 

SPARA TILL FIL (SPELA IN) Om användaren är intresserad att lagra mätvärden 
till fil . 
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C. Bilder på hårdvara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2 - PPG, förenklat mätsystem, 
undersida 

Konstruktion: Pär Holmström 
Montage: Pär Holmström 

Foto 1 - PPG, förenklat mätsystem, 
ovansida 

Konstruktion: Pär Holmström 
Montage: Pär Holmström 

Foto 3 - Prob för PPG-mätning 

Konstruktion: Per Sveider 
Montage: Per Sveider 

Foto 4 - PPG, utvecklat mätsystem 

Konstruktion: Bengt Ragnemalm 
Montage: Bengt Ragnemalm 

Foto 5 – Bluetoothplattf orm 

Konstruktion: Bengt Ragnemalm 
Montage: Anders Viktorsson 

Foto 6 – Bluetooth utvecklingskort  

Konstruktion: Bengt Ragnemalm 
Montage: Bengt Ragnemalm 
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D. Källkod för bluetoothplattf orm 

Av praktiska skäl bifogas inte samtliga rader källkod som används för upprättandet 
av slaveapplikationen. Stor del av applikationen består av det skal som 
chiptill verkarna bistått med. Istället bifogas större delen av den mjukvara som har 
utvecklats utefter de förutsättningar som gavs.  
 
 
void handleSourceEvent(void); 
Funktion som behandlar datat som inkommer från master (LabVIEW) till slave 
(bluetoothplattformen). Datainformationen består av den adress som sedan kodas av 
i funktionen, för att meddela den externa hårdvaran vad som skall genomföras. 
 
void Send(const char *s); 
En funktion som skickar data till bluetoothmodulens egna UART. Funktionen 
utnyttjas huvudsakligen till felsökning av källkoden. 
 
void Sent_to_connected(const char *s,Sink rf comm_sink); 
Motsvarande funktion som Send(const char *s); men skickar istället enskilda 
strängar till ansluten bluetoothenhet. 
 
Styr funktioner för hårdvara 
Avsnittet visar den mjukvaran som styr bluetoothplattformens hårdvara, samt 
mjukvaran som används för test av frekvenser vid dataöverföring. 
 Notera att den funktion som heter Simple_PPG(); inte är den kod som används 
för den förenklade metoden av PPG-mätning utan endast de funktioner som 
används för testen i Kapitel 5.6. PPG_Digi() för mätning av utvecklad PPG-metod 
och övriga är de korrekta för gällande hårdvaror. 
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void handleSourceEvent(void)      
{  
    const uint8 *src;           //adress till första positionen i minnet  
    const int ADRESS_SIZE=11;   //adressens längd  
    int16 adress=0;             //inkommande adress  
    int m=0;                    //loop  
    uint16 AC=0,DC=0;           //AC och DC förstärkning för Simple_PPG  
 
 
    if((int)SourceSize(rfcomm_source)>=ADRESS_SIZE)  
    {  
        src = SourceMap(rfcomm_source); //hämtar pekare till första minnespositionen  
        for(m=0;m<ADRESS_SIZE;m++)      //gör om adress från char till int (binärt)  
            if(src[m]=='1')  
             adress=adress|1<<m;  
 
        AC = ((uint8) src[ADRESS_SIZE]) -48;  //Simple_PPG AC-FÖRSTÄRKNING  
        DC = ((uint8) src[ADRESS_SIZE+1])-48; //Simple_PPG DC-FÖRSTÄRKNING  
        SourceEmpty(rfcomm_source);           //töm lagrad adress ur sourcen  
 
        #ifdef impl_reset  
        if(adress & 1<<9) //kolla bit9, RESET knappen, om satt -  sök efter ny master  
        {  
             DO_RESET();  
        }  
        #endif  
 
        if(adress & 1<<0) //kolla adressbit0, om satt -> mät!  
        {  
                if(!(adress&1<<1))   //kolla adressbit1, om ej satt, påbörja mätning  
                {  
                        Simple_PPG(adress,AC,DC);  //PPG_Simple  
                }  
                else if(adress & 1<<1) //kolla adressbit1, om satt, påbörja mätning  
                {  
                        PPG_Digi();                //PPG_Digi  
                }  
        }  
 
               //POWER OFF (bit6=1 eller Bit7 och Bit8=0) => PIO7=0 PIO6=1  
        if(adress&1<<6 || (!(adress&1<<7) && !(adress&1<<8)))  
        {  
             POWER_OFF();  
        }  
        else if(adress&1<<7 && adress&1<<8) //Analog on, Digital on => PIO6=0 PIO7=Z  
        {  
             ANALOG_ON_DIGITAL_ON();  
        }  
        else if(adress&1<<7 && !(adress&1<<8))//Analog off,Digital on=>PIO7=1 PIO6=0  
        {  
             ANALOG_OFF_DIGITAL_ON();  
        }  
        else if(!(adress&1<<7) && adress&1<<8)//Analog on,Digital off=>PIO7=0 PIO6=0  
        {  
             ANALOG_ON_DIGITAL_OFF();  
        }  
 
        send("\r\n");  
    }  

}  
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/* Skickar text (s) till UART på egen enhet */  
static void send(const char *s)  
{  
    uint16 n = strlen(s);                     //Strängens längd  
    Sink uart = StreamUartSink();             //Öppna kommunikation till UART  
    if(uart && SinkClaim(uart, n) != 0xFFFF)  //finns  n bytes att tillgå I minnet?  
    {  
        memcpy(SinkMap(uart), s, n);          //lagra s med längd n till minnet  
        (void) PanicZero(SinkFlush(uart, n)); //Skicka  
    }  
}  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/* Skickar text (s) till trådlöst ansluten enhet*/  
static void send_to_connected(const char *s,Sink rfcomm_sink)  
{  
    uint16 n = strlen(s);                    //Strängens längd  
    StreamDisconnect(StreamUartSource(), rfcomm_sink); // Stänger streamen TILL BT  
    if(rfcomm_sink && SinkClaim(rfcomm_sink, n) != 0xFFFF) //är minnet ledigt ?  
    {  
        memcpy(SinkMap(rfcomm_sink), s, n);           //lagra sträng s till minne  
        (void) PanicZero(SinkFlush(rfcomm_sink, n));  //Skicka  
    }  
    StreamConnect(StreamUartSource(),rfcomm_sink);  //återansluter BT  
}   
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#ifndef _ADRESS_FUNC_  
#define _ADRESS_FUNC_  
 
#include <stdlib.h>  
#include <stdio.h>  
 
#include <timer.h>  
#include <sched.h>  
#include <vm.h>  
 
#include <stream.h>  
 
#include "./sample.c"                      //FÖR ATT TA SAMPEL FRÅN AD, Sample();  
#include "../spp_common_alex/uart_func.c"  //UART-FUNKTIONER, send();  
#include "../spp_common_alex/impl_reset.c" //SKÖTER OM RESET AV MODUL, reset_addr();  
 
 
void DO_RESET(void);                      //RESET AV MASTER ADRESS, SÖKER NY MASTER  
void Simple_PPG(int16 adress, int AC, int DC);    //MÄTNING MED FÖRENKLAT PPG-KORT  
Delay PPG_TIME(TimerHandle h);  
void PPG_Digi(void);                           //MÄTNING MED UTVECKLAT PPG-KORT  
void POWER_OFF(void);                     //BT POWER OFF(ANALOG & DIGITAL OFF)  
void ANALOG_ON_DIGITAL_ON(void);          //ANALOG SPÄNNING ON, DIGITAL SPÄNNING ON  
void ANALOG_ON_DIGITAL_OFF(void);         //ANALOG SPÄNNING ON, DIGITAL SPÄNNING OFF  
void ANALOG_OFF_DIGITAL_ON(void);         //ANALOG SPÄNNING OFF, DIGITAL SPÄNNING ON  
 
void DO_RESET(void)  
{  
     send(" -  RESETknapp nedtryckt");  
     #ifdef impl_reset  
     reset_addr();  
     #endif  
}  
 
void Simple_PPG(int16 adress,int AC,int DC)  
{  
//rfcomm_sink är GLOBAL  
int i=0;  
int temp=0;                          //tempvariabel där Sampelvärden från AD  lagras  
uint8 *src_sink=0;                   //Minnesadress för SINK  
int SP =0;  
SP = SP | (adress & 0x3C);           //Maska ut bit 2-5, Spänningsnivåerna  
 
SP=0;  
AC=DC;            //temporärt för att inte ge fel vid kompilering då de inte används  
 
       send(" -  STARTknapp nedtryckt, PÄR");  
       src_sink=SinkMap(rfcomm_sink);  
 
       if(adress & 1<<10)        //är adressbit 10 satt? => spela in (lagra i minne)  
       {  
            while(i<1900 && (SinkClaim(rfcomm_sink, 1) != 0xFFFF))    
            {  
              temp=Sample();                 //hämta mätvärde från AD-omvandlaren  
              memcpy(src_sink+i, &temp, 1);  //Lagra värde i buffer =>skicka över BT  
                i++;               //öka på hur många sampel som gjorts  
            }  
            PanicZero(SinkFlush(rfcomm_sink, i));   //Skickar mätdata  
       }  
       else       //nej, bit10 är inte satt => ta sampel -> skicka  
       {  
            while(i<1900 && (SinkClaim(rfcomm_sink, 1) != 0xFFFF))  
            {  
         temp=Sample();            //hämta mätvärde från AD-omvandlaren  
             memcpy(src_sink, &temp, 1);  //lagra en Byte samplad data i minnet  
             PanicZero(SinkFlush(rfcomm_sink, 1));        //Skickar värdet över BT  
             i++;  
            }  
        }  
}  
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void PPG_Digi(void)  
{  
//rfcomm_sink är GLOBAL  
 
        send(" -  STARTknapp nedtryckt, PPG_Digi();");  
        StreamDisconnect(StreamUartSource(), rfcomm_sink);  
        PioSetDir(0x08, 0x08);  
        PioSet(0x08,0x00);                             //Pio  3, RESET på hårdvara  
 
        PioSet(0x08,0x08);  
        StreamConnect(StreamUartSource(), rfcomm_sink);  
}  
 
void POWER_OFF(void)  
{  
        PioSetDir(0x80, 0x00);                        //sätt bit7 till utgång  
        PioSet(0xC0,0x40);                            //bit7=0 bit 6=1  
        send(" -  POWER OFF");  
}  
 
void ANALOG_ON_DIGITAL_ON(void)  
{  
        PioSetDir(0x80, 0x80);                      //sätt bit7 till ingång = HIGH Z  
        PioSet(0x40,0x00);                          //bit6=0  
        send(" -  Analog Signal aktiv -  Digital Signal aktiv");  
}  
 
void ANALOG_ON_DIGITAL_OFF(void)  
{  
        PioSetDir(0x80, 0x00);                      //sätt bit7 till utgång  
        PioSet(0xC0,0x00);                          //bit6=bit7=0  
        send(" -  Analog Signal aktiv");  
}  
 
void ANALOG_OFF_DIGITAL_ON(void)  
{                                                  //sätt bit7 till utgång  
        PioSetDir(0x80, 0x00);                     //bit7=1 bit6=0  
        PioSet(0xC0,0x80);  
        send(" -  Digital Signal aktiv");  
}  
 
#endif  


