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Περίληψη 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της ασύρματης μετάδοσης βιοσημάτων, 
μέσα από ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων. Η τεχνολογία αυτή αναμένεται τα 
επόμενα χρόνια να βρει σημαντικό πεδίο εφαρμογών στον τομέα της υγείας και σε 
πολλούς άλλους τομείς. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής, υλοποιήθηκε μια εφαρμογή 
κατά την οποία λαμβάνεται το καρδιακό σήμα ενός ατόμου, μέσω ενός κυκλώματος 
ηλεκτροκαρδιογράφου που κατασκευάστηκε, στη συνέχεια μεταδίδεται προς ένα 
σταθμό βάσης μέσω του ασύρματου δικτύου αισθητήρων και καταλήγει σε έναν 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο και υπόκειται σε 
επεξεργασία. Παράλληλα, εκτός του ηλεκτροκαρδιογράφου, υποστηρίζεται η 
προσθήκη και άλλων αισθητήρων καταγραφής. 
 
Η υλοποίηση της εφαρμογής έγινε με χρήση και κατάλληλο προγραμματισμό της 
ασύρματης πλατφόρμας Tmote Sky (Moteiv), η οποία περιγράφεται αναλυτικά και 
συγκρίνεται με μια σειρά από άλλες πλατφόρμες που υλοποιούν τα ασύρματα δίκτυα 
αισθητήρων. Η λειτουργία του Tmote Sky βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα 
TinyOS, σχεδιασμένο ειδικά για ενσωματωμένα συστήματα. Όλη η οργανωτική δομή 
του TinyOS, οι βιβλιοθήκες και οι εφαρμογές του είναι γραμμένες στη γλώσσα 
προγραμματισμού NesC.  
 
Περιγράφονται τα τμήματα από τα οποία αποτελείται η εφαρμογή, ο τρόπος σύνδεσής 
τους καθώς και ο κώδικας που υλοποιήθηκε σε NesC, ενώ παρουσιάζονται και τα 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την απεικόνιση  και αποθήκευση των σημάτων. 
Το κύκλωμα του ηλεκτροκαρδιογράφου αναλύεται σε όλα τα στάδιά του και 
περιγράφονται διεξοδικά οι τρόποι εξάλειψης των μορφών θορύβου, όπου είναι 
ευάλωτο το καρδιακό σήμα. Περιγράφεται  ακόμα ο κώδικας που υλοποιήθηκε σε 
Matlab για τη διαχείριση, απεικόνιση και επεξεργασία των δεδομένων που 
λαμβάναμε ασύρματα. Έγινε εφαρμογή του φίλτρου ‘κινούμενου μέσου όρου’, ενώ 
υλοποιήθηκε και αλγόριθμος για την ανίχνευση των συμπλεγμάτων QRS και της 
συχνότητας των καρδιακών παλμών, οδηγώντας μας σε σημαντικά συμπεράσματα. 
Στο τέλος αναφέρονται οι παρατηρήσεις επί των αποτελεσμάτων και δίνονται 
προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής.  

 
 

Λέξεις Κλειδιά 
 

Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, ιατρικές εφαρμογές, Tmote Sky, TinyOS, NesC, 
Zigbee, IEEE 802.15.4, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, ενισχυτής οργάνου μέτρησης, 
τεχνική οδήγησης δεξιού κάτω άκρου, QRS, καρδιακός ρυθμός,  Matlab, διεπαφή 
GPIB, A/D μετατροπέας, δειγματοληψία, επεξεργασία σήματος, φίλτρο κινούμενου 
μέσου όρου 



 



 

Abstract 
 

The scope of this thesis is to study the wireless transmission of vital signs, through a 
network of sensors. In the following years this technology is expected to be used in 
medical and many other applications. In the application that we designed, a cardiac 
signal is being received from an ECG circuit that we built, which is then wirelessly 
transmitted to a base station finally leading to a PC, where it is pictured in real time 
and it is further processed. In addition, apart from the electrocardiogram, the 
application also supports several other sensors.  
 
The application uses the wireless platform Tmote Sky (Moteiv), which is properly 
programmed and is described analytically. It is also being compared to a variety of 
other platforms that integrate wireless sensor networks. The operation of the Tmote 
Sky is based on the TinyOS operating system, which is specifically designed for 
embedded systems. The structure of TinyOS, its libraries and its applications are 
written in NesC programming language. 
 
The thesis will describe in detail all parts pertaining to the application, the way in 
which they are linked as well as the code in which it was written. We present the tools 
used for signal depiction and storage. All parts of the ECG circuit are described 
analytically and so is the interfering noise. We discuss about the code in Matlab which 
depicts and processes the data we received wirelessly. We applied the ‘moving 
average filter’ and we also wrote a script for QRS complex detection and heart rate 
computation that drove us to important conclusions. We conclude the thesis, by 
making noting on the results obtained and we present innovative ideas for further 
development of this application.  
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802.15.4, Zigbee protocol, Electrocardiogram (ECG), instrumentation amplifier, right-
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η πρόσφατη πρόοδος στην τεχνολογία των μικρό-ηλεκτρομηχανικών 
συστημάτων, στις ασύρματες επικοινωνίες και  στα ψηφιακά ηλεκτρονικά έχει 
οδηγήσει σε μια επανάσταση η οποία έχει μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο οι 
άνθρωποι σκέφτονται και επικοινωνούν. Η σύγχρονη τάση για ολοένα μεγαλύτερη 
ολοκλήρωση και μείωση του μεγέθους έχει δώσει την δυνατότητα για ανάπτυξη 
πολλών συσκευών χαμηλού κόστους και ισχύος που υλοποιούν ένα πλήθος 
εφαρμογών. Ο αριθμός των ατόμων ανά υπολογιστή μειώνεται συνεχώς και οδηγεί σε 
τεχνολογικές λύσεις που ικανοποιούν την ανάγκη του καθενός ξεχωριστά. Μέσα σε 
αυτή την τάση αναδεικνύεται και η ανάπτυξη των ασύρματων προσωπικών δικτύων 
και των ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 
αποτελούν έναν τομέα ο οποίος αναμένεται να βρει σημαντική απήχηση στο άμεσο 
μέλλον.  

Μια από τις σημαντικές εφαρμογές των δικτύων αυτών είναι και η χρήση τους 
στον τομέα της Υγείας και Ιατρικής περίθαλψης. Η ασύρματη τεχνολογία για την 
παρακολούθηση από απόσταση ασθενών με τη βοήθεια των δικτύων αισθητήρων 
αποτελεί μια αναδυόμενη εφαρμογή με πολλές προεκτάσεις. Βασιζόμενοι σε αυτή την 
πραγματικότητα, θέσαμε ως στόχο στην εργασία αυτή τη μελέτη και υλοποίηση μιας 
μεθόδου για ασύρματη μετάδοση βασικών ζωτικών παραμέτρων ενός ατόμου,  μέσα 
από ένα δίκτυο αισθητήρων, σε ένα σταθμό βάσης, καθώς και την περαιτέρω 
επεξεργασία τους εκεί. Για το λόγο αυτό έγινε χρήση και κατάλληλος 
προγραμματισμός της ασύρματης πλατφόρμας Tmote Sky (Moteiv), ενώ η 
καταγραφή εφαρμόστηκε αρχικά για το καρδιακό σήμα με αντίστοιχη κατασκευή 
ενός κυκλώματος ηλεκτροκαρδιογράφου. Βέβαια, το σύστημα που υλοποιήθηκε είναι 
σχεδιασμένο σε ανεξάρτητα τμήματα ώστε να μπορεί να δεχθεί και άλλες συσκευές 
καταγραφής. Η λογική πορεία που ακολουθείται στην εργασία αυτή περιγράφεται 
παρακάτω. 
 

Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια γενική περιγραφή της τεχνολογίας  των ασύρματων 
δικτύων αισθητήρων, της αρχιτεκτονικής τους και των βασικών αρχών σχεδιασμού 
τους. Επίσης γίνεται μια αναφορά στις εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιούνται 
ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και αναλύεται ο σημαντικός τους ρόλος στον τομέα της 
Υγείας και της Ιατρικής Περίθαλψης. 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι κυριότερες πλατφόρμες που έχουν 
αναπτυχθεί για την υποστήριξη των δικτύων αισθητήρων, κατηγοριοποιημένες 
ανάλογα με την εφαρμογή που υλοποιούν και τις δυνατότητές τους, ενώ γίνεται και 
αναφορά στην εξέλιξη του υλικού και λογισμικού τους. Περιγράφονται επίσης τα 
χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου επικοινωνίας ZigBee, το οποίο παρέχει ένα 
ανοιχτό πρότυπο ασύρματης  δικτύωσης χαμηλής ισχύος που βρίσκει αυξημένη 
απήχηση σε εφαρμογές δικτύων αισθητήρων με έμφαση στη χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας. Τέλος γίνεται μια εκτενή αναφορά στην ασύρματη πλατφόρμα Tmote Sky 
που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής μας. 

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται το λογισμικό που υποστηρίζει τη λειτουργία των 
ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Το TinyOS είναι ένα λειτουργικό σύστημα ειδικά 
σχεδιασμένο για ασύρματα ενσωματωμένα συστήματα. Όλη η οργανωτική δομή του 
TinyOS, οι βιβλιοθήκες και οι εφαρμογές είναι γραμμένες στη γλώσσα 
προγραμματισμού NesC, μια γλώσσα που είναι προορισμένη για τέτοια συστήματα 
και αποτελεί ένα νέο πολλά υποσχόμενο χώρο για σχεδιαστές εφαρμογών. Οι 
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σημαντικότερες ιδιότητες τόσο του λειτουργικού TinyOS όσο και της γλώσσας NesC 
γίνονται αντικείμενο αναλυτικής περιγραφής όπως και ο τρόπος υλοποίησης των 
στοιχείων-τμημάτων από τα οποία αποτελείται μια εφαρμογή. Τέλος, περιγράφεται η 
υπηρεσία επικοινωνίας στο TinyOS καθώς και η γενική δομή των πακέτων που 
αποστέλλονται ασύρματα και στα οποία στηρίζεται η υπηρεσία αυτή. 

Στο επόμενο κεφάλαιο, Κεφάλαιο 4, γίνεται η περιγραφή και αναλυτική 
παρουσίαση της εφαρμογής που υλοποιήσαμε. Η εφαρμογή αυτή βασίστηκε, όπως 
αναφέραμε, πάνω στην ιδέα των δικτύων αισθητήρων και είχε ως στόχο την 
ασύρματη καταγραφή και μετάδοση βασικών ζωτικών παραμέτρων ενός ατόμου, 
μέσα από ένα τέτοιο δίκτυο, καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία τους. Στο 
κεφάλαιο περιγράφονται τα τμήματα από τα οποία αποτελείται η εφαρμογή, ο τρόπος 
σύνδεσής τους καθώς και ο κώδικας που υλοποιήθηκε. 

Στη συνέχεια, το Κεφάλαιο 5 κάνει μια εισαγωγή στη φυσιολογία της καρδιάς 
και στο Ηλεκτροκαρδιογράφημα. Περιγράφεται η λειτουργία της καρδιάς και πώς τα 
ηλεκτρικά γεγονότα τα οποία σχετίζονται με την καρδιακή διέγερση αντανακλώνται 
στο σήμα καταγραφής. Γίνεται επίσης αναφορά στα είδη Ηλεκτροκαρδιογραφημάτων 
και τον τρόπο λήψης τους. Αυτή η εισαγωγή γίνεται, γιατί στη συνέχεια, στο 
Κεφάλαιο 6 περιγράφεται αναλυτικά το κύκλωμα του ηλεκτροκαρδιογράφου που 
υλοποιήσαμε με σκοπό να δώσει το σήμα καταγραφής, το οποίο και στη συνέχεια θα 
μεταδοθεί ασύρματα μέσω του δικτύου αισθητήρων. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται 
περιγραφή όλων των σταδίων από τα οποία διέρχεται το σήμα πριν την έξοδο του, 
καθώς και παρουσίαση των επιμέρους τμημάτων-υλικών που απαρτίζουν το 
κύκλωμα. 

Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται μια παρουσίαση  των αποτελεσμάτων-κυματομορφών  
που πήραμε από το κύκλωμα της εφαρμογής μας και παράλληλα μια προσπάθεια 
επεξεργασίας των σημάτων αυτών, έτσι ώστε να αποκτήσουν όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη διαγνωστική αξία. Περιγράφεται ο κώδικας που υλοποιήθηκε για τη 
διαχείριση και απεικόνιση των δεδομένων που λαμβάναμε ασύρματα καθώς και τα 
εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για αυτό το σκοπό. Για την επεξεργασία των 
σημάτων χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Matlab και το φίλτρο κινούμενου μέσου 
όρου, καθώς αποδείχθηκε ότι έδινε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Παράλληλα 
υλοποιήθηκε κώδικας για την ανίχνευση των συμπλεγμάτων QRS που αποτελούν το 
καρδιακό σήμα καθώς και για τον υπολογισμό του καρδιακού ρυθμού. Το κεφάλαιο 
χωρίζεται σε δυο τμήματα, το ένα περιλαμβάνει τις μετρήσεις που έγιναν μόνο από το 
κύκλωμα του ηλεκτροκαρδιογράφου και το δεύτερο με τη χρήση και των ασύρματων 
μονάδων  Tmote Sky. Σε κάθε περίπτωση δίνεται η μεθοδολογία των μετρήσεων και 
τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Τέλος, γίνεται σχολιασμός των αποτελεσμάτων και 
ερμηνεία τους και αναφέρονται κάποιες παρατηρήσεις και προτάσεις για περαιτέρω 
προέκταση της εφαρμογής. 

Στο Παράρτημα, στο τέλος της εργασίας, παρατίθεται ο κώδικας της 
εφαρμογής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1 
 

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ    
(Wireless Sensor Networks) 

 
 
 
 
 
 

1.1 Εισαγωγή 

Οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν από παλιά την τεχνολογία και ως ένα μέσο για να 
παρατηρήσουν τον κόσμο. Το τηλεσκόπιο μπορεί πρακτικά να χαρακτηριστεί σαν μια 
τεχνολογία που έχει σκοπό την παρατήρηση πολύ μακρινών αντικειμένων. Παρόμοιες 
τεχνολογίες περιλαμβάνουν  τους μεγεθυντικούς φακούς ή τα μικροσκόπια για την 
παρατήρηση μικρών αντικειμένων. Σταδιακά, η ευθύνη για την ανάλυση και την 
παρουσίαση των δεδομένων  που λαμβάνονταν από αυτές τις συσκευές μοιράστηκε 
με τους υπολογιστές και άλλες συσκευές υψηλής τεχνολογίας.  Παράλληλα, η χρήση 
μοντέλων προσομοίωσης για την εξαγωγή συμπερασμάτων από πολύπλοκα συμβάντα 
έγινε συχνότερη και επιτακτική. Απ’ την άλλη, οι οικονομολόγοι, οι 
περιβαλλοντολόγοι και οι κοινωνικοί επιστήμονες  χρησιμοποιούν τακτικά δικές τους 
μεθόδους παρατήρησης για την εξαγωγή μιας γενικής εικόνας στον τομέα που τους 
ενδιαφέρει. Μια τέτοια μέθοδος είναι και η δημοσκόπηση, κατά την οποία ένας 
μικρός αλλά ικανός αριθμός δεδομένων συλλέγεται για ένα πολύπλοκο σύστημα και 
στη συνέχεια τα αποτελέσματα χαρακτηρίζουν ολόκληρο το σύστημα- μέθοδος η 
οποία δίνει συχνά συμπεράσματα που πάσχουν από έλλειψη διάρκειας τόσο στο 
χρόνο όσο και στο χώρο. 

 
Η τεχνολογία που περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο, η τεχνολογία δηλαδή των 

ασύρματων δικτύων αισθητήρων, είναι ένα βήμα παραπέρα στην πιο αναλυτική 
παρατήρηση της γενικότερης εικόνας. Θα ήταν χρήσιμο να χαρακτηρίσουμε τα 
δίκτυα αισθητήρων σαν ένα μακροσκόπιο, μια συσκευή για να δει κανείς σε 
μεγαλύτερη κλίμακα.  Αυτό που χρειάζεται σίγουρα στην περίπτωση αυτή είναι ένας 
ικανός αριθμός αισθητήρων, σωστά κατανεμημένων στον απαραίτητο χώρο, οι οποίοι 
θα παίρνουν μετρήσεις με τέτοια συχνότητα ώστε να μπορούν να ‘πιάσουν’ το 
φαινόμενο. Επιπλέον, χρειάζεται μια τεχνολογική υποδομή για τη συλλογή αυτών των 
δεδομένων και τη μετάδοση τους σε έναν ανθρώπινο παρατηρητή. Τέλος, απαιτείται 
μια τεχνική ανάλυσης η οποία θα μπορεί να κάνει αυτά τα δεδομένα πιο κατανοητά, 
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ώστε να εξαχθεί κάποιο νόημα και επίσης να δώσει την ευκαιρία εκμετάλλευσης τους 
σε πλήθος εφαρμογών. 

 

1.2 Περιγραφή Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων 

Η πρόσφατη πρόοδος στην τεχνολογία των μικροηλεκτρομηχανικών 
συστημάτων, στις ασύρματες επικοινωνίες καθώς και την ηλεκτρονική έχουν 
καταστήσει εφικτή την ανάπτυξη πολύ-λειτουργικών αισθητήρων χαμηλού κόστους 
και ισχύος, που είναι πολύ μικροί σε μέγεθος και μπορούν να επικοινωνήσουν σε 
μικρές σχετικά αποστάσεις μεταξύ τους. Αυτές οι μικροσκοπικές μονάδες, οι οποίες 
αποτελούνται από επιμέρους τμήματα αισθητήρων, επεξεργασίας δεδομένων και 
επικοινωνίας  προώθησαν την ιδέα για δίκτυα αισθητήρων βασισμένα σε συνεργασία 
ενός μεγάλου αριθμού τέτοιων μονάδων-κόμβων. Τα δίκτυα αισθητήρων αποτελούν 
μια σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με τους έως τώρα  αισθητήρες. 

 

 
 

Εικόνα 1.1: Διασπορά αισθητήρων σε ένα πεδίο παρακολούθησης και αποστολή 
δεδομένων σε ένα σταθμό βάσης. 

 
 

Ένα δίκτυο αισθητήρων αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό μονάδων-
αισθητήρων κατάλληλα τοποθετημένων είτε μέσα στο φαινόμενο παρατήρησης ή 
πολύ κοντά σε αυτό. Η θέση αυτή των αισθητήρων μπορεί να μην είναι σχεδιασμένη 
ή προκαθορισμένη. Αυτό επιτρέπει την ‘τυχαία’ ανάπτυξη τους σε περιβάλλοντα μη 
προσπελάσιμα από τον άνθρωπο ή σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών. Από 
την άλλη πλευρά, αυτό προϋποθέτει ότι τα πρωτόκολλα και οι αλγόριθμοι των 
δικτύων αυτών έχουν την ικανότητα να οργανώνονται  από μόνα τους. Ένα ακόμη 
σημαντικό χαρακτηριστικό των δικτύων αισθητήρων είναι  και η συνεχής  
επικοινωνία μεταξύ των κόμβων-αισθητήρων. Κάθε κόμβος ενσωματώνει και έναν 
επεξεργαστή που του δίνει την δυνατότητα, αντί να στείλει κατευθείαν τα δεδομένα 
σε έναν καθορισμένο κόμβο που έχει αναλάβει τη μίξη τους, να χρησιμοποιεί ο ίδιος 
πρώτα τον επεξεργαστή του για την εκτέλεση καθορισμένων απλών υπολογισμών και 
στη συνέχεια να αποστέλλει μόνο τα απαραίτητα και μερικώς επεξεργασμένα 
δεδομένα. Η ενσωμάτωση της δυνατότητας τοπική επεξεργασίας και αποθήκευσης 
δεδομένων επιτρέπει στις μονάδες να εκτελέσουν πολύπλοκες λειτουργίες σύμφωνα 
με την εκάστοτε εφαρμογή που υλοποιούν. Επίσης, η δυνατότητα επικοινωνίας 
μεταξύ τους επιτρέπει όχι μόνο τη μεταφορά και τον έλεγχο των δεδομένων κατά 
μήκος του δικτύου, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων-κόμβων προς 
επίτευξη πολύπλοκων αλγορίθμων και εργασιών, όπως είναι η συνάθροιση 
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δεδομένων (data aggregation) , η στατιστική δειγματοληψία και η παρακολούθηση 
της κατάστασης και της υγείας ενός συστήματος. 

Μια γενική εικόνα της αρχιτεκτονικής μιας μονάδας- αισθητήρα φαίνεται στην 
Εικόνα 1.2. 
 
 

 
Εικόνα 1.2: Αρχιτεκτονική μονάδας δικτύων αισθητήρων 

 
 

Από την εικόνα αυτή παρατηρούμε ότι τα βασικά υποσυστήματα από τα οποία 
αποτελείται ένας κόμβος είναι το υποσύστημα μετάδοσης δεδομένων, το υποσύστημα 
επεξεργασίας και το υποσύστημα αισθητήρα. 
 

o Το υποσύστημα μετάδοσης δεδομένων είναι το πλέον σημαντικό σύστημα ενός 
κόμβου μιας και αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας, 
επηρεάζοντας έτσι την απόδοση του κόμβου αλλά και τη συνολική απόδοση 
του δικτύου. Θέματα που απασχολούν την έρευνα στον τομέα του 
υποσυστήματος μετάδοσης αφορούν την ακτίνα εκπομπής, τον τύπο 
διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται καθώς και τον ρυθμό μετάδοσης 
δεδομένων. 

o Το υποσύστημα επεξεργασίας αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο για την 
λειτουργία και τη συμπεριφορά μιας μονάδας και, όπως αναφέραμε και 
προηγουμένως, της δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης πολύπλοκων λειτουργιών. 
Στους σύγχρονους μικροελεγκτές ενσωματώνονται μνήμες τύπου flash και 
RAM, Α/D μετατροπείς και ψηφιακά I/O σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα 
χαμηλού κόστους. Η επιλογή του μικροελεγκτή στηρίζεται επιπλέον σε 
παράγοντες όπως η κατανάλωση ενέργειας, οι απαιτήσεις σε τάση 
λειτουργίας, το κόστος, η υποστήριξη περιφερειακών, ο χρόνος αφύπνισης και 
η ταχύτητα του. 

o Το υποσύστημα αισθητήρων παρέχει τη διεπαφή (interface) εκείνη που 
αναλαμβάνει τη μετατροπή των σημάτων του φυσικού κόσμου σε καταληπτή 
μορφή για τις ηλεκτρονικές συσκευές. ‘Έτσι οι αισθητήρες μετατρέπουν µη 
ηλεκτρικές ή χημικές ποσότητες σε ηλεκτρικά σήματα. Η κινητήριος δύναμη 
η οποία έδωσε ώθηση στην τεχνολογία αισθητήρων είναι η αλματώδης 
εξέλιξη στην επεξεργασία σήματος και στη µικροµηχανική τεχνολογία. Κατά 
την επιλογή ενός αισθητήρα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της 
εφαρμογής για την οποία θα αναπτυχθεί το δίκτυο, ο ρυθμός δειγματοληψίας 
του αισθητήρα, οι απαιτήσεις σε voltage και σε ενέργεια. 

 
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν μια πληθώρα εφαρμογών για τα 

δίκτυα αισθητήρων. Κάποια από τα πεδία εφαρμογών που θα περιγραφούν και στη 
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συνέχεια είναι στους τομείς της υγείας, του στρατού και της ασφάλειας. Επίσης 
ασύρματα δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή 
περιβαλλοντολογικών δεδομένων. Στην ουσία, τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 
παρέχουν στον τελικό χρήστη την πληροφορία για μια καλύτερη κατανόηση του 
περιβάλλοντος. Υπάρχει η προοπτική τα δίκτυα αυτά να αποτελέσουν στο μέλλον ένα 
καθημερινό στοιχείο της ζωής μας, ακόμα περισσότερο και από την σημερινή 
διείσδυση των προσωπικών υπολογιστών στη ζωή μας. 

 
Η υλοποίηση των παραπάνω αλλά και άλλων εφαρμογών απαιτεί τη χρήση 

ασύρματης ad hoc δικτύωσης. Παρόλο που πολλά πρωτόκολλα και αλγόριθμοι έχουν 
προταθεί για τα παραδοσιακά ασύρματα ad hoc δίκτυα, εντούτοις δεν είναι 
κατάλληλα να εξυπηρετήσουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των 
εφαρμογών των ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Αυτό οφείλεται και στις παρακάτω 
βασικές διαφορές μεταξύ των δικτύων αισθητήρων και των ad hoc δικτύων : 
 

• Ο αριθμός των κόμβων σε ένα δίκτυο αισθητήρων μπορεί να είναι 
πολλαπλάσιος  των κόμβων σε ένα ad hoc δίκτυο 

• Οι κόμβοι-αισθητήρες βρίσκονται σε πυκνή διάταξη 
• Οι κόμβοι-αισθητήρες είναι επιρρεπείς σε αποτυχίες-σφάλματα 
• Η τοπολογία ενός δικτύου αισθητήρων μεταβάλλεται συχνά 
• Οι κόμβοι-αισθητήρες χρησιμοποιούν κυρίως επικοινωνία ευρυεκπομπής 

(broadcast communication) τη στιγμή που τα περισσότερα ad hoc δίκτυα 
βασίζονται σε επικοινωνίες από σημείο σε σημείο (point-to-point) 

• Οι κόμβοι-αισθητήρες έχουν περιορισμένη ισχύ, υπολογιστική ικανότητα και 
μνήμη 

• Οι κόμβοι-αισθητήρες μπορεί να μην έχουν ένα παγκόσμιο αναγνωριστικό 
ταυτότητας (ID) λόγω της ύπαρξης ενός μεγάλου αριθμού αισθητήρων 

 
Από τη στιγμή που ένας μεγάλος αριθμός μονάδων-αισθητήρων αναπτύσσονται 

σε πυκνή διάταξη, οι γείτονες κόμβοι ενδέχεται να είναι πολύ κοντά ο ένας με τον 
άλλο. Συνεπώς, μια πολύ(ραδιο)αλματική επικοινωνία  (multihop communication) στα 
δίκτυα αισθητήρων αναμένεται να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια απ’ ότι η 
παραδοσιακή μονοαλματική επικοινωνία (single-hop communication). Επιπλέον, τα 
επίπεδα ισχύος εκπομπής μπορούν να κρατηθούν σε χαμηλά επίπεδα, κάτι που είναι 
ιδιαιτέρως επιθυμητό σε κατασκοπευτικές δραστηριότητες. Η multihop επικοινωνία 
μπορεί επίσης να  υπερνικήσει κάποιες από τις επιπτώσεις διάδοσης σήματος που 
παρατηρούνται σε ασύρματες επικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων. 

 
Ένας από τους σημαντικότερους περιορισμούς στους κόμβους-αισθητήρες είναι η 

απαίτηση για χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Οι μονάδες αυτές χρησιμοποιούν 
περιορισμένες, συνήθως μη αντικαταστάσιμες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, 
ενεργειακές πηγές. Γι’ αυτό το λόγο, ενώ τα παραδοσιακά δίκτυα έχουν ως στόχο να  
παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσίας (QOS), τα πρωτόκολλα των δικτύων 
αισθητήρων εστιάζουν πρωταρχικά στη διατήρηση ισχύος.  Πρέπει να έχουν 
ενσωματωμένους μηχανισμούς εξισορρόπησης οι οποίοι θα δίνουν στον τελικό 
χρήστη τη δυνατότητα παράτασης της ζωής λειτουργίας του δικτύου με κόστος τη 
χαμηλότερη ρυθμαπόδοση (throughput) ή τη μεγαλύτερη καθυστέρηση μετάδοσης. 
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1.3 Αρχές σχεδιασμού δικτύων αισθητήρων 

Στην προσπάθεια για την αξιολόγηση μιας αρχιτεκτονικής δικτύων αισθητήρων 
ορίζονται οι παρακάτω δείκτες, οι οποίοι αναφέρονται στη συνολική απόδοση του 
δικτύου και αποτελούν ταυτόχρονα και επιθυμητούς στόχους κατά τη σχεδίαση.  

 
 
Οι δείκτες αυτοί είναι: 
 

 Χρόνος Ζωής 
 Κάλυψη και Επεκτασιμότητα 
 Κόστος Παραγωγής και Ευκολία Ανάπτυξης 
 Αντοχή σε Σφάλματα 
 Συγχρονισμός και χρόνος απόκρισης 
 Ασφάλεια. 

 

 

1.3.1 Χρόνος Ζωής 
 

Αποφασιστικό χαρακτηριστικό στην ανάπτυξη ενός δικτύου αισθητήρων είναι ο 
αναμενόμενος χρόνος ζωής του, και κυριότερος περιοριστικός παράγοντας στην 
διάρκεια ζωής του είναι η χωρητικότητα του συσσωρευτή ενέργειας του συστήματος. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι σε πολλές εφαρμογές, κρίσιμο 
χαρακτηριστικό δεν είναι ο μέσος χρόνος ζωής ενός κόμβου, αλλά ο ελάχιστος 
εκτιμώμενος χρόνος ζωής. 
 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της πεπερασμένης χωρητικότητας των 
συσσωρευτών έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές, οι οποίες αποσκοπούν στη 
μεγιστοποίηση του χρόνου ζωής του δικτύου. Στη σημαντικότερη από αυτές, ο 
στόχος επιτυγχάνεται µε την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας στα 
συστατικά δομικά στοιχεία του κόμβου και ειδικότερα στον πομπό, ο οποίος αποτελεί 
το τμήμα του κόμβου που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. 

 
Τελευταία, μια νέα μέθοδος τοποθετεί στους κόμβους του δικτύου, συσκευές που 

έχουν τη δυνατότητα να ‘συλλαμβάνουν’ και να εκμεταλλεύονται την ενέργεια που 
βρίσκεται διάχυτη στον περιβάλλοντα χώρο του κόμβου. Τέτοιες συσκευές είναι τα 
ηλιακά κύτταρα, οι πιεζοηλεκτρικές γεννήτριες, οι μικροανεμογεννήτριες κλπ.  

 
Στον Πίνακα 1.1 απεικονίζονται πηγές ενέργειας και η απόδοσή τους. 
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Πηγή Ενέργειας P/cm3 

(µW/cm3) 
E/cm3  

(J/cm3) 
Nonrechargeable lithium  2,880 
Zinc-air  3,780 
Alkaline  1,190 
Rechargeable lithium  1,080 
Nickel metal hydride (NiMHd)  864 
Fuel cells (based on methanol)  8,900 
Hydrocarbon fuels  10,500 
Solar (outdoors midday) 15000  
Solar (indoor office lighting) 10uW/cm2  
Vibrations 200  
Temperature gradient 40  
Air Flow 380  

 
Πίνακας 1.1: Πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα αισθητήρων και η 

απόδοσή τους 
 
 

1.3.2 Κάλυψη και Επεκτασιμότητα 
 

Αμέσως επόμενοι σημαντικοί παράγοντες, μετά το χρόνο ζωής, είναι η κάλυψη 
και η επεκτασιμότητα. Όπως είναι προφανές είναι σημαντικό για τον τελικό χρήστη 
να μπορεί να αναπτύξει δίκτυα τα οποία καλύπτουν μια ευρεία περιοχή παρατήρησης. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η κάλυψη του δικτύου δεν ταυτίζεται 
απαραίτητα µε την ακτίνα κάλυψης των επικοινωνιακών συνδέσεων που 
χρησιμοποιεί ο κάθε κόμβος. Με τη χρήση multi-hop τεχνικών είναι εφικτή η 
επέκταση της κάλυψης αρκετά πιο μακριά από την ακτίνα που επιτρέπει ο 
χρησιμοποιούμενος πομπός. Θεωρητικά, η επέκταση της ακτίνας κάλυψης του 
δικτύου τείνει στο άπειρο αλλά αποδεικνύεται ότι μετά από έναν αριθμό από hops και 
μια συγκεκριμένη ακτίνα εκπομπής, το συνολικό ισοζύγιο κατανάλωσης ισχύος του 
δικτύου αυξάνεται ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ο χρόνος αντίδρασής του. 

 
Η επεκτασιμότητα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των 

δικτύων αισθητήρων. Ανάλογα µε την εφαρμογή, ο αριθμός των κόμβων που 
συμμετέχουν κυμαίνεται από λίγους αισθητήρες έως μερικές εκατοντάδες 
αισθητήρων. Ακόμα θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί που να 
επιτρέπουν την προσθήκη νέων κόμβων χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία του 
δικτύου. 

Αποδεικνύεται ότι η πυκνότητα µ(R) αισθητήρων σε μια περιοχή δίνεται από τη 
σχέση: 

Α
=

)()(
2πμ NRR  

 
Όπου  Ν: ο αριθμός των αισθητήρων στην περιοχή Α  
           R: η μέγιστη ακτίνα του πομπού του κόμβου. 
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1.3.3 Κόστος Παραγωγής και Ευκολία Ανάπτυξης 
 

Μιας και τα δίκτυα αισθητήρων αποτελούνται από πολλούς κόμβους, το κόστος 
κάθε κόμβου παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους του 
δικτύου. Επιδιώκεται το κόστος του κάθε κόμβου να είναι χαμηλό ώστε το συνολικό 
κόστος του δικτύου να είναι χαμηλότερο από το κόστος ενός συμβατικού δικτύου 
αντίστοιχων δυνατοτήτων. 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι η ευκολία ανάπτυξης. Η ανάπτυξη του 
δικτύου, στο χώρο λειτουργίας του, πρέπει να είναι εφικτή και από µη εξειδικευμένο 
προσωπικό. Μια τέτοια δυνατότητα προϋποθέτει να έχει το δίκτυο την ικανότητα να 
αυτορυθμίζεται. Στην ιδεατή περίπτωση, το σύστημα θα είναι ικανό να ρυθμίζεται 
αυτόματα, ανεξάρτητα από την κατάσταση που επικρατεί στο περιβάλλον όπου 
τοποθετείται. 

1.3.4 Αντοχή σε Σφάλματα 
 

Σημαντικός δείκτης απόδοσης ενός συστήματος αισθητήρων είναι και η αντοχή 
του στα σφάλματα. Κάποιοι κόμβοι μπορεί να πάψουν να λειτουργούν λόγω βλάβης, 
λόγω αστοχίας κάποιου υποσυστήματος τους ή λόγω παρεμβολών από κάποιο 
εξωτερικό αίτιο. Στην περίπτωση αυτή, το σφάλμα λειτουργίας ενός κόμβου ή μιας 
ομάδας κόμβων δε θα πρέπει να επηρεάζει τη συνολική λειτουργία του δικτύου. 

Η ιδιότητα αυτή λέγεται αξιοπιστία του συστήματος ή αντοχή σε σφάλματα και 
ορίζεται ως η ικανότητα διατήρησης των λειτουργιών του δικτύου χωρίς διακοπή, σε 
περιπτώσεις βλάβης κάποιον κόμβων του δικτύου. 

Η αξιοπιστία Rk(t) ενός κόμβου είναι δυνατό να μοντελοποιηθεί 
χρησιμοποιώντας την κατανομή Poisson, έτσι η πιθανότητα της µη εμφάνισης 
βλάβης σε ένα χρονικό διάστηκα (0,t) δίνεται από την σχέση: 
 

Rk(t) = e−λkt 
όπου λ είναι ο ρυθμός εμφάνισης βλάβης στον κόμβο k σε χρονική περίοδο t. 
 

1.3.5 Συγχρονισμός και χρόνος απόκρισης 
 

Σε ορισμένες κατηγορίες εφαρμογών, όπως σε εφαρμογές επιτήρησης και 
εντοπισμού, δεδομένα από πολλούς κόμβους πρέπει να συσχετισθούν χρονικά ώστε 
γίνει εφικτός ο εντοπισμός βασικών παραμέτρων του φαινόμενου που παρατηρείται. 
Για να επιτευχθεί ο συγχρονισμός, πρέπει το δίκτυο να είναι ικανό να  κατασκευάζει  
και  διατηρεί μια  καθολική  ώρα συστήματος, η οποία θα χρησιμοποιείται για τη 
χρονική ταξινόμηση των δεδομένων που καταγράφονται σε κάθε κόμβο του δικτύου. 
Για να είναι δυνατή η παραπάνω διαδικασία απαιτείται η ύπαρξη ενός μηχανισμού 
που θα διαχειρίζεται τις διαδικασίες διατήρησης και διασποράς, μεταξύ των κόμβων, 
των μηνυμάτων, µε πληροφορίες συγχρονισμού. 

Σε κάποιες εφαρμογές,  όπως είναι τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και 
συναγερμού, ο χρόνος αντίδρασης είναι ο σημαντικότερος παράγοντας σχεδίασης και 
αξιολόγησης ενός δικτύου. Ωστόσο, η ικανότητα του δικτύου να έχει μικρό χρόνο 
απόκρισης έρχεται σε σύγκρουση µε άλλους δείκτες, π.χ. µε το χρόνο ζωής του 
συστήματος. Η αντίφαση αυτή αίρεται µε την ενσωμάτωση στο δίκτυο, κόμβων που 
βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς λειτουργίας. 
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Η λύση αυτή εξασφαλίζει τον επιθυμητό χρόνο αντίδρασης αλλά έχει αρνητική 
επίπτωση στην ευκολία ανάπτυξης του δικτύου. 
 

1.3.6 Ασφάλεια 
 

Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων πρέπει να είναι ικανά να κρατούν κρυφή, από 
µη εξουσιοδοτημένους χρήστες, την πληροφορία που συλλέγουν. Έτσι, για να 
μπορέσει να διατηρηθεί η μυστικότητα, το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει μηχανισμούς 
κρυπτογράφησης και αυθεντικότητας. 

Η χρήση τέτοιων τεχνικών επιδρούν αρνητικά τόσο στην κατανάλωση ισχύος 
όσο και στο διαθέσιμο εύρος ζώνης του δικτύου ενώ, η ενσωμάτωση επιπλέον bits 
στα μεταφερόμενα πακέτα, τα οποία περιέχουν τις πληροφορίες αυθεντικότητας, 
μειώνουν τον αριθμό των πραγματικών δειγμάτων που μπορούν να μεταφερθούν από 
ένα κόμβο. 
 
 

1.4 Ένα μοντέλο δικτύου για Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά προτεινόμενα μοντέλα δικτύου. Σε όλα τα 
μοντέλα διακρίνονται δύο βασικές κατηγοριοποιήσεις στα μηνύματα που 
εκπέμπονται ανάμεσα στους κόμβους, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει συμφωνία στα 
επίπεδα του δικτύου που χρησιμοποιούνται. 

Μελετώντας όμως το επικοινωνιακά πρότυπα (patterns) που διακινούνται, 
συστηματικά, ο σχεδιαστής του δικτύου είναι σε θέση να επιλέξει εκείνη την 
δικτυακή υποδομή και πρωτόκολλο το οποίο θα συνδυάζει τη βέλτιστη απόδοση και 
επίδοση µε το χαμηλότερο κόστος ανάπτυξης και το μέγιστο χρόνο ζωής. 

Νοηματικά, οι μορφές επικοινωνίας σε ένα δίκτυο αισθητήρων χωρίζονται σε 
δύο κατηγορίες: στην επικοινωνία, που εξυπηρετεί τις εφαρμογές και στην 
επικοινωνία υποδομής, που εξυπηρετεί την λειτουργία και διαχείριση του δικτύου 
(Εικόνα 1.3). 

 

 
 

Εικόνα 1.3:  Μοντέλο Επικοινωνίας Δικτύων Αισθητήρων 
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Η επικοινωνία για την εξυπηρέτηση των εφαρμογών σχετίζεται µε τη μεταφορά 
των δεδομένων που έχουν καταγραφεί µε σκοπό την ενημέρωση του εκάστοτε 
ενδιαφερομένου για το φαινόμενο που παρακολουθείται. Δύο είναι τα μοντέλα που 
κυριαρχούν σε αυτή τη μορφή επικοινωνίας. Το πρώτο απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ 
διαφορετικών κόμβων για τη μεταφορά της πληροφορίας στους ενδιαφερόμενους 
ενώ, το δεύτερο δεν απαιτεί τη συνεργασία για τη μεταφορά πληροφορίας (Εικόνα 
1.4). 

Η επικοινωνία υποδομής αναφέρεται σε όλες τις εκπομπές που πρέπει να γίνουν 
ανάμεσα στους κόμβους και έχουν ως σκοπό την ρύθμιση, συντήρηση και 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου. 

Ειδικότερα, εξαιτίας της ad hoc φύσης των δικτύων αισθητήρων, απαιτείται από 
τους κόμβους να μπορούν να εντοπίζουν άλλους κόμβους και να αποκαθιστούν 
επικοινωνία. Έτσι η επικοινωνία υποδομής απαιτείται για τη διατήρηση των 
συνδέσεων του δικτύου, για την εξασφάλιση του συγχρονισμού ανάμεσα στους  
κόμβους  αλλά  και  για  τη  βελτιστοποίηση  της συνολικής απόδοσης του δικτύου. 
 

 
 

Εικόνα 1.4 : (α) Συνεργατική (β) Μη - Συνεργατική Μέθοδος Μεταφοράς δεδομένων. 
 

Για την υλοποίηση του παραπάνω μοντέλου συνεργατικής επικοινωνίας 
απαιτείται η συνεργασία πρωτοκόλλων σε όλο το εύρος της στοίβας που προβλέπει το 
μοντέλο OSI και ορισμένων επιπλέον ‘επιπέδων’. Επιπλέον, στην Εικόνα 1.5 
βλέπουμε πώς διαμορφώνεται το πρότυπο του OSI και πώς προστίθενται κάθετα σε 
αυτό οι επιπλέον στοίβες της ισχύος, της κινητικότητας και της διαχείρισης της 
κατανομής του φόρτου ανάμεσα στους κόμβους του δικτύου. 

Οι στοίβες αυτές διατρέχουν όλα τα επίπεδα και βοηθούν στο συντονισμό των 
αισθητήρων µε απώτερο σκοπό τη συνολική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας 
και στην αύξηση της αποδοτικότητας του δικτύου. 

Ειδικότερα, η στοίβα διαχείρισης ρυθμίζει τον τρόπο που ένας κόμβος 
χρησιμοποιεί την ενέργεια του καθώς και τα μηνύματα που ανταλλάσσει µε τους 
γύρω κόμβους σχετικά µε την ενεργειακή του κατάσταση . 

Η στοίβα διαχείρισης της κινητικότητας είναι υπεύθυνη για τη συνεχή 
καταγραφή της τοπολογίας του δικτύου και γενικότερα για τον εντοπισμό βέλτιστων 
διαδρομών σε αυτό. 
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Εικόνα 1.5: Τελική μορφή μοντέλου OSI στα Δίκτυα Αισθητήρων 
 

Η στοίβα διαχείρισης της κατανομής του φόρτου αναλαμβάνει την ευθύνη της 
κατανομής του φόρτου του δικτύου έχοντας ως κριτήρια την ενεργειακή κατάσταση 
των κόμβων και τη χωρική διάσταση του συμβάντος που καταγράφεται. Αυτό 
σημαίνει ότι για μια δοθείσα περιοχή δεν είναι απαραίτητο όλοι οι κόμβοι να 
καταγράφουν και να εκπέμπουν τα δεδομένα, παρά µόνο οι κόμβοι που βρίσκονται σε 
καλύτερη κατάσταση από ενεργειακή άποψη. Όπως είναι προφανές η στοίβα 
διαχείρισης του φόρτου είναι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας σε ένα δίκτυο 
αισθητήρων, διότι η αποτελεσματική εφαρμογή του εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση 
και μεγαλύτερο χρόνο ζωής στο δίκτυο. 

 

1.5 Εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιούνται ασύρματα 

δίκτυα αισθητήρων 

Ένα πλήθος εφαρμογών που βασίζονται σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων έχουν 
αναπτυχθεί ή υπάρχουν ελπίδες ότι πρόκειται να αναπτυχθούν στο μέλλον. Μια από 
τις πρώτες εφαρμογές των δικτύων αυτών ήταν η συλλογή δεδομένων σε 
περιβάλλοντα που είναι δύσκολο να ελεγχθούν ή που είναι δύσκολο να υφίσταται 
φυσική παρουσία, όπως τα περιβάλλοντα φυσικών πόρων. Σημαντική επίσης υπήρξε 
και η χρήση τους για εντοπισμό συμβάντων, όπως σεισμικών δραστηριοτήτων ή 
κινούμενων αντικειμένων, γεγονός που εισήγαγε την έννοια του εντοπισμού 
συμβάντος ως μια επιπλέον δυνατότητα στη χρήση των δικτύων αυτών. Μια τρίτη και 
σαφώς αναδυόμενη εφαρμογή των δικτύων αυτών κινείται κάπου μεταξύ της 
παρακολούθησης-συλλογής δεδομένων και του εντοπισμού συμβάντος. Αυτός ο 
τύπος δικτύου καταγράφει συγκεκριμένα πράγματα στο χώρο, όπως τα βασικά ζωτικά 
σήματα ενός ανθρώπου (καρδιακό ρυθμό, αναπνοή κ.α.) τα οποία αξίζουν 
παρακολούθησης, και επίσης είναι σε θέση να εντοπίσει μη ομαλές τιμές και να 
προσδιορίσει καταστάσεις.  
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      Το μεγάλο πλήθος των εφαρμογών που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω των 
ασύρματων δικτύων αισθητήρων  οφείλεται και στη δυνατότητα που μας παρέχουν να 
χρησιμοποιήσουμε μια μεγάλη ποικιλία αισθητήρων κάθε τύπου, όπως σεισμικούς 
αισθητήρες, θερμικούς, μαγνητικούς, οπτικούς, αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας  
και ακουστικών συχνοτήτων, όπως και πολλούς άλλους οι οποίοι είναι ικανοί να 
απεικονίσουν μια ποικιλία συνθηκών, όπως: 
 

o Θερμοκρασία 
o Υγρασία 
o Κυκλοφορία οχημάτων 
o Συνθήκες φωτός 
o Πίεση 
o Σύσταση εδάφους 
o Επίπεδα θορύβου 
o Η παρουσία ή απουσία συγκεκριμένων αντικειμένων στο χώρο 
o Τρέχοντα χαρακτηριστικά όπως η ταχύτητα, η κατεύθυνση και το μέγεθος 

ενός αντικειμένου κ.ά. 
 
Οι κόμβοι-αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαρκή ανίχνευση 

κατάστασης και εντοπισμό συμβάντων καθώς και τον εντοπισμό θέσης. Η ιδέα της 
μικρό-αίσθησης  και ασύρματης σύνδεσης αυτών των κόμβων υπόσχονται ένα πλήθος 
πεδίων εφαρμογών. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, όπως 
αναφέραμε και προηγουμένως, σε στρατιωτικές, περιβαλλοντικές, εφαρμογές στον 
τομέα της υγείας και εφαρμογές για έξυπνα σπίτια ή άλλες εμπορικές εφαρμογές. 
Είναι δυνατό να επεκτείνουμε αυτή την ταξινόμηση σε περισσότερες κατηγορίες 
όπως στην εξερεύνηση του διαστήματος, τη χημική επεξεργασία και την πρόληψη 
καταστροφών. 
 

 Στις στρατιωτικές εφαρμογές τα δίκτυα αισθητήρων μπορούν να 
αποτελέσουν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα σε συστήματα διοίκησης, 
ελέγχου, επικοινωνίας, στενής παρακολούθησης, αναγνώρισης εδάφους 
και συστήματα στόχευσης. Η δυνατότητά τους να λειτουργούν επαρκώς 
σε αφιλόξενα και επικίνδυνα περιβάλλοντα, τα καθιστούν ιδανικά για 
χρήση σε παρακολούθηση φιλικών δυνάμεων, εξοπλισμών και 
πολεμοφοδίων, επιτήρηση πεδίου μαχών, αναγνώριση αντίπαλων 
δυνάμεων,  χρήση ως βοηθήματα για στόχευση καθώς και στον εντοπισμό 
και ανίχνευση βιολογικής, χημικής ή και πυρηνικής επίθεσης 

 Στις περιβαλλοντικές εφαρμογές περιλαμβάνονται η παρακολούθηση της 
κίνησης πουλιών, μικρών ζώων και εντόμων, η καταγραφή κρίσιμων 
περιβαλλοντικών παραμέτρων και συνθηκών που επηρεάζουν το κλίμα 
της γης, η καταγραφή τιμών από θάλασσα, ξηρά και αέρα, ο εντοπισμός 
πυρκαγιάς δασών και πλημμυρών, η μελέτη της μόλυνσης και η 
γεωφυσική και μετεωρολογική έρευνα.   

 Στις εφαρμογές για οικιακή χρήση τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 
συμβάλλουν στην προώθηση των οικιακών αυτοματισμών, στην 
υλοποίηση ‘έξυπνων’ σπιτιών με περιβάλλοντα που προσαρμόζονται 
ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες ή τις επιλογές του τελικού χρήστη –
ενοίκου του σπιτιού. 

 Κάποιες από τις εμπορικές εφαρμογές είναι η χρήση τους για καταγραφή 
της φυσικής καταπόνησης υλικών,  η διαχείριση αποθεμάτων και η 
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παρακολούθηση της ποιότητας προϊόντων παραγωγής, η κατασκευή 
έξυπνων χώρων γραφείου και ο έλεγχος περιβάλλοντος σε κτίρια 
γραφείων, ο αυτοματισμός και ο έλεγχος της επεξεργασίας σε 
εργοστασιακές μονάδες, η χρήση τους για εντοπισμό και παρακολούθηση 
κλοπών αυτοκινήτων, για εντοπισμό και καταγραφή της πορείας 
οχημάτων καθώς και σε πολλές διαδραστικές εφαρμογές μουσείων και 
χώρων ψυχαγωγίας. 

 Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων βρίσκουν ένα σημαντικό πεδίο 
εφαρμογών στον τομέα της υγείας. Αναμένεται ότι η χρήση τους γι’ αυτό 
το σκοπό θα παρουσιάσει σημαντική άνοδο τα επόμενα χρόνια. Κάποιες 
από τις εφαρμογές  αυτές εντοπίζονται στη συνεχή παρακολούθηση 
ασθενών, στη διάγνωση, στη σωστή χορήγηση φαρμάκων σε νοσοκομεία, 
στην τηλεπαρακολούθηση ανθρώπινων φυσιολογικών δεδομένων και 
στην καταγραφή θέσης και κατάστασης ασθενών σε νοσοκομεία.  

     

1.6 Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και Ιατρικές εφαρμογές  

Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη παράγραφο, μια αναδυόμενη εφαρμογή 
των ασύρματων δικτύων αισθητήρων αφορά την ιατρική περίθαλψη. Ο εφοδιασμός 
κάθε ασθενή σε ένα νοσοκομείο ή κλινική με μικρούς, φορητούς αισθητήρες για 
καταγραφή βασικών ζωτικών παραμέτρων θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα σε 
γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό να παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση 
του ασθενή από μακριά και να επεμβαίνουν εγκαίρως σε περίπτωση όπου αυτό 
απαιτείται. Σε ένα σενάριο έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής, η ίδια τεχνολογία θα 
βοηθούσε τους γιατρούς να προσφέρουν πιο αποτελεσματικά την φροντίδα τους σε 
ένα πιθανώς μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων-τραυματιών. Επίσης θα μπορούσαν να 
λάβουν άμεσες ειδοποιήσεις για κάθε αλλαγή στην κατάσταση ενός ασθενή, όπως η 
ανακοπή καρδιάς ή η διακοπή της αναπνοής. Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων θα 
μπορούσαν να αυξήσουν ή να αντικαταστήσουν υπάρχοντα ενσύρματα τηλεμετρικά 
συστήματα για πολλές συγκεκριμένες κλινικές εφαρμογές, όπως η φυσική 
αποκατάσταση ή η μακρόπνοη παρακολούθηση ασθενή. Τα φυσιολογικά δεδομένα 
που συλλέγονται από τα δίκτυα αυτά μπορούν να  αποθηκευτούν για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα και να χρησιμοποιηθούν ακόμα και για την ιατρική εξερεύνηση. 

 
Η τεχνολογία της παρακολούθησης της υγείας των βοοειδών, από απόσταση, με 

ασύρματο τρόπο, έχει γίνει πράξη στην Μεγάλη Βρετανία και τώρα στις ΗΠΑ. 
Χρησιμοποιώντας υποδόριους ηλεκτρονικούς αισθητήρες, παρακολουθείται η 
καρδιακή συχνότητα, η θερμοκρασία και άλλες παράμετροι που προειδοποιούν για 
την ενδεχόμενη νόσο των τρελών αγελάδων. Αν και λίγοι είναι εκείνοι που θα 
δεχτούν μια τόσο διεισδυτική παρακολούθηση των ζωτικών τους οργάνων, ίσως είναι 
αυτό που χρειάζεται για να μπορέσει η επόμενη γενιά υπερηλίκων να αυτοσυντηρηθεί 
ζώντας πολύ περισσότερο. Επιπλέον αυτή η τεχνολογία μπορεί να είναι σωτήρια για 
τη διεθνή οικονομία, που αιμορραγεί στην προσπάθεια της να περιθάλπει χρόνιες 
παθήσεις ηλικιωμένων. Ήδη οι κατασκευαστές βηματοδοτών συλλέγουν δεδομένα 
από τις συσκευές για να προλάβουν προβλήματα και να κρατήσουν τους ανθρώπους 
μακριά από τα νοσοκομεία. 

 
Η Intel προσανατολίζεται στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών που 

παρακολουθούν ασθενείς με νοητική υστέρηση, καρκίνο και καρδιοαγγειακά 
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νοσήματα. Οι συσκευές αυτές θα καταγράφουν τις κινήσεις των ηλικιωμένων μέσα 
στα σπίτια τους, μέσω ενός δικτύου ασύρματων αισθητήρων και θα τους βοηθούν να 
ακολουθούν τις οδηγίες των ιατρών τους, θα τους παρέχουν απομακρυσμένη βοήθεια 
από την οικογένειά τους και θα ανιχνεύουν σημάδια ασθενειών εμποδίζοντας την 
ανάπτυξή τους. Η τεχνολογία αυτή θα βασίζεται σε μικροσκοπικούς αισθητήρες με 
μπαταρία, που καλούνται motes (κόκκοι ή μόρια). Οι αισθητήρες αυτοί, που έχουν 
σχεδιαστεί από το πανεπιστήμιο του Berkeley και την Crossbow Technology Inc., 
οργανώνονται σε ένα ασύρματο δίκτυο και ανταλλάσουν δεδομένα μεταξύ τους και 
με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Προς το παρόν κάθε mote έχει το μέγεθος 
σπιρτόκουτου αλλά σύντομα θα μικρύνουν τόσο ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν 
οπουδήποτε, από τα αθλητικά παπούτσια μέχρι το φλιτζάνι του καφέ. Προφανώς δε 
θα χρειάζεται να υπάρχει κάποιος μόνιμα μπροστά σε μια οθόνη για να παρακολουθεί 
την κατάσταση του ηλικιωμένου, αφού προηγμένα συστήματα λογισμικού θα 
αναλύουν τα δεδομένα και θα σημαίνουν το συναγερμό όποτε κριθεί αναγκαίο. 

 
Η παρακολούθηση, μέσω ασύρματων αισθητήρων, καθημερινών 

δραστηριοτήτων του ανθρώπου, όπως είναι ο τρόπος που ντύνεται, που μαγειρεύει ή 
οδηγεί το αυτοκίνητό του, καταλήγει σε μια ανιαρή καταγραφή δεδομένων που όμως,  
μπορούν να οδηγήσουν στη διάγνωση νευρικών διαταραχών, όπως το Parkinson ή το 
Alzheimer, και την έγκαιρη υποβολή σε θεραπεία Το Parkinson αναγνωρίζεται 
σήμερα μόνο από αλλαγές στη συμπεριφορά και κυρίως αλλαγές στο βηματισμό. 
Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις διαταραχές αυτές ακόμα και 
ύστερα από 10 χρόνια από τότε που πρωτοεμφανίστηκαν. 

 
Τα ασύρματα δίκτυα μπορούν να εξασφαλίσουν μερικώς ανεξαρτησία σε 

ανθρώπους που πάσχουν από διανοητική υστέρηση. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα 
πραγματικό δίκτυο αισθητήρων σχεδιασμένο από την Intel και εμπνευσμένο από τις 
ανάγκες μιας ασθενούς με Alzheimer. Το δίκτυο χρησιμοποιεί αισθητήρες κίνησης 
για να παρακολουθεί τις μετακινήσεις της ασθενούς, αισθητήρες πίεσης στις 
καρέκλες που καταλαβαίνουν πότε κάθεται, μαγνητικούς και οπτικούς διακόπτες που 
αντιλαμβάνονται το άνοιγμα των συρταριών και των ντουλαπιών στην κουζίνα και 
RF κεραίες που αντιλαμβάνονται πότε μπαίνει στην κουζίνα, μέσω αισθητήρων 
τοποθετημένων στα παπούτσια της. Και όλα αυτά για να επιβεβαιωθεί ότι η ασθενής 
δε θα αφυδατωθεί, κάτι που είναι σύνηθες σε ασθενείς με Alzheimer. Το σύστημα, 
συνδεδεμένο σε pc, υπολογίζει το χρόνο που πέρασε από την τελευταία φορά που η 
ασθενής πήγε στην κουζίνα. Εάν πέρασε πολύς χρόνος, το σύστημα την ειδοποιεί να 
πάρει ένα φλιτζάνι τσάι,  μέσου γραπτού μηνύματος στην τηλεόραση οποιουδήποτε 
δωματίου κι αν βρίσκεται. Μετά την παρακολουθεί καθώς φτιάχνει το τσάι. Εάν 
διαπιστώσει πρόβλημα, όπως πχ αν περάσει μεγάλος χρόνος μέχρι να ανοίξει το 
ντουλάπι, την ρωτάει μέσω της τηλεόρασης στην κουζίνα αν χρειάζεται βοήθεια. Αν 
απαντήσει ότι θέλει βοήθεια, τότε το σύστημα επεμβαίνει σε κάθε της πρόβλημα 
παρακολουθώντας ταυτόχρονα την πορεία της.  
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Εικόνα 1.6: Χρήση ασύρματων αισθητήρων για παρακολούθηση ατόμου μέσα 
στο σπίτι του.  

 

Ένα παρόμοιο σύστημα μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να ακολουθήσουν 
τις οδηγίες των ιατρών τους. Οι περισσότεροι υπερήλικοι κάνουν λάθη στην 
κατανάλωση των πολλών φαρμάκων τους. Κάθε χτύπημα στον νεροχύτη και κάθε 
μπουκάλι στο ψυγείο μπορούν να ελέγχονται μέσω mote για να εγγράφεται το ποσό 
της δόσης που λήφθηκε από τον ηλικιωμένο, ενώ κάθε μπουκάλι φαρμάκου 
στηρίζεται σε μια διάταξη συνδεδεμένη με mote. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να 
ελέγχεται αν ο ασθενής πήρε το χάπι από το μπουκαλάκι.  

Σε μια άλλη εφαρμογή, το σύστημα συνδέει υπέρυθρους ανιχνευτές κίνησης 
με έναν ελεγκτή που χρησιμοποιεί την οικιακή τηλεφωνική γραμμή. Τις πρώτες 2 
εβδομάδες λειτουργίας του, το σύστημα κατασκευάζει το μοντέλο με τις καθημερινές 
ασχολίες του παρακολουθούμενου ατόμου. Στη συνέχεια, όποτε αντιληφθεί κάποια 
αλλαγή στο μοντέλο που έχει φτιάξει, και πιθανόν να σχετίζεται με πρόβλημα υγείας, 
ειδοποιεί μέσω του τηλεφώνου κάποιον υπεύθυνο.  
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Εικόνα 1.7: Σύστημα CardioNet για καρδιακή παρακολούθηση από απόσταση 
 

Πολλές φορές κάποιες καρδιακές αρρυθμίες μπορεί να εμφανίζονται τόσο 
σπάνια ώστε να μη γίνονται αντιληπτές κατά την εξέταση από έναν ειδικό ή ακόμα 
και από φορητές συσκευές καταγραφής 24ωρου ηλεκτροκαρδιογραφήματος 
(συσκευές Holter). Ένα φορητό σύστημα καρδιακής παρακολούθησης, 
κατασκευασμένο από την CardioNet Inc., αποτελείται από έναν μικροσκοπικό 
ΗΚΓράφο 3 ακροδεκτών, που φοριέται σαν αλυσίδα γύρω από το λαιμό ή στη ζώνη, 
και μια συσκευή που μοιάζει με υπολογιστή παλάμης (PDA). Μέσω ασύρματης 
ζεύξης 900 MHz, ο ΗΚΓράφος στέλνει τα δεδομένα της στον υπολογιστή, ο οποίος 
εκτιμά και αποθηκεύει την κυματομορφή. Εάν το λογισμικό του υπολογιστή 
αντιληφθεί μια επικίνδυνη αλλαγή, όπως μια ξαφνική πτώση του καρδιακού ρυθμού, 
αυτόματα στέλνει τα επίμαχα δεδομένα σ’ ένα κέντρο παρακολούθησης, μέσω 
κυψελωτού δικτύου. Στη συνέχεια, υπολογιστές κάνουν μια πρώτη εκτίμηση της 
κατάστασης και ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού αποφασίζουν σε ποια 
θέση της σειράς αναφορών που εξετάζει το ιατρικό προσωπικό του κέντρου, πρέπει 
να τοποθετηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό. Εάν κριθεί σύνηθες, τότε το 
περιστατικό καταχωρείται στην καθημερινή αναφορά που εξετάζει ο θεράπων ιατρός. 
Αν κριθεί σοβαρό, τότε το κέντρο ειδοποιεί αμέσως τον θεράποντα ιατρό, ο οποίος 
ενημερώνει τον ασθενή και του δίνει συγκεκριμένες οδηγίες. Με αυτό τον τρόπο, ο 
ασθενής συνήθως φοράει τη συσκευή όχι περισσότερο από 10-14 μέρες, χρόνος 
αρκετός για να συμπεράνει από τα δεδομένα ο ιατρός ποιο είναι το πρόβλημα. 

Περισσότεροι από 22 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από 
καρδιακή ανεπάρκεια, κατά την οποία η καρδιά χτυπά τόσο αδύναμα ώστε μαζεύεται 
υγρό στους πνεύμονες, προκαλώντας πνευμονικό οίδημα. Ένα σύστημα που 
χρησιμοποιείται εδώ και 2 χρόνια, κατασκευασμένο από την Medtronic Inc., 
επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν στενά ασθενείς, λαμβάνοντας δεδομένα 
από βηματοδότες και άλλες συσκευές εμφυτευμένες στο στήθος τους. Ο ασθενής 
τοποθετεί μια μικροσκοπική κεραία πάνω στο στήθος του για να λάβει δεδομένα για 
την κατάσταση του υγρού, για το ΗΚΓράφημα και άλλα δεδομένα φυσιολογίας, 
καθώς και για την κατάσταση του βηματοδότη. Ακολούθως η κεραία στέλνει μέσω 
τηλεφώνου τα δεδομένα σε ένα ασφαλές Διαδικτυακό τόπο, στον οποίο έχει 
πρόσβαση μόνο ο θεράπων ιατρός. Στις πρώτες μελέτες, το σύστημα ήταν ικανό να 
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διαγνώσει το πρόβλημα 10 ημέρες πριν ο ασθενής παρουσιάσει συμπτώματα, 
επιτρέποντας στους ιατρούς να δράσουν εγκαίρως.  

 

Εικόνα 1.8: Συστήματα Medtronic, BioTronik για καρδιακή παρακολούθηση από 
απόσταση 

 
Περισσότερο σύγχρονα εμφυτεύματα προσανατολισμένα στην αντιμετώπιση της 

μαρμαρυγής, σχεδιασμένα από την Biotronik GmbH and Co., βασίζονται στην 
ασύρματη παρακολούθηση ασθενούς, χωρίς να απαιτούν ενέργειες εκ μέρους του. 
Χωρίς να χρειάζεται να τοποθετήσει ο ασθενής κεραία πάνω στο στήθος του, τα 
εμφυτεύματα αυτόματα στέλνουν τα δεδομένα τους σε ένα ειδικό εξωτερικό κινητό 
τηλέφωνο,  στη συχνότητα των 402-405 MHZ, τα οποία διαπερνούν τους ιστούς και 
το δέρμα με ελάχιστη εξασθένιση. Το κινητό τηλέφωνο στέλνει τα δεδομένα με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε ένα κέντρο παρακολούθησης και από εκεί στον ιατρό. 
Εκείνος ψάχνει στα δεδομένα σημάδια αρρυθμίας και στιγμές που εφαρμόστηκε 
ηλεκτρική απινίδωση  καθώς επίσης ελέγχει τη μπαταρία, το ενδεικτικό λαμπάκι και 
τη μόνωση του εμφυτεύματος. 
 

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η πλατφόρμα CodeBlue, που συνδυάζει hardware και 
software και ολοκληρώνει ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων. Σχεδιάστηκε στο 
Harvard University και χρησιμοποιεί 3 εφαρμογές ασύρματων αισθητήρων, 
βασισμένες στις πλατφόρμες Mica2 και Telos (οι οποίες θα περιγραφούν στο επόμενο 
κεφάλαιο). Οι ασύρματοι αισθητήρες και το πλαίσιο λογισμικού που 
χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα, περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 
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1. Μετρητής καρδιακού ρυθμού και κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα (Pulse 
oximeter). 

Η μέτρηση αυτή αποτελεί μια διαγνωστική, μη επεμβατική τεχνική, που 
εφαρμόζεται από τις αρχές της δεκαετίας του ’70. Βασίζεται σε 2 κύριες ιατρικές 
τιμές: Τον καρδιακό ρυθμό (HR) και τον κορεσμό του οξυγόνου στο αίμα (SpO2). Οι 
παράμετροι αυτοί καθορίζουν την ανάγκη για άμεση ιατρική παρέμβαση. Για το 
σκοπό αυτό, τα αιμοφόρα αγγεία που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του δέρματος, 
εκτίθενται σε  υπεριώδη ακτινοβολία. Αυτό γίνεται μέσω μιας πλαστικής συσκευής 
που τοποθετείται κάτω από το δείκτη του χεριού. Η συσκευή αυτή περιλαμβάνει 
επίσης μια σειρά από LED’s και έναν οπτικό αισθητήρα (optoelectronic sensor). Από 
το ποσό της ακτινοβολίας που απορροφά η αιμοσφαιρίνη και το διάγραμμα 
απορρόφησης συναρτήσει του χρόνου, υπολογίζονται τα μεγέθη HR και SpO2.  

 

 
Εικόνα 1.9: Pulse oximeter 

 
Για την ανάπτυξη του μετρητή βασισμένου σε Mica2/MicaZ mote, 

χρησιμοποιήθηκε η πλακέτα BCI Medical Micro-Power Pulse Oximeter, που εκτελεί 
όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς, με ελάχιστη κατανάλωση 6.6mA στα 3V, 
και συνδέεται απευθείας στο mote. Το λειτουργικό σύστημα TinyOS του mote 
ελέγχει το hardware της BCI. 
 
2. Ηλεκτροκαρδιογράφος (ΗΚΓ) βασισμένος σε mote (Motebased EKG) 

 
Στην Εικόνα 1.10 φαίνεται η πλακέτα που συνδέεται τόσο στην πλατφόρμα 

Mica2/MicaZ, όσο και στην πλατφόρμα Telos και ο αισθητήρας παρέχει συνεχή 
παρακολούθηση ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Φαίνονται επίσης τα 3 ηλεκτρόδια που 
συνδέονται στο θώρακα του ασθενή. 
 

 
Εικόνα 1.10: ΗΚΓ 
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3. Μετρητής κίνησης  
 

Πέρα από την παρακολούθηση ζωτικών σημείων, οι ασύρματοι αισθητήρες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελέτες που περιλαμβάνουν ανάλυση κίνησης, όπως 
είναι η παρακολούθηση της πορείας ενός ατόμου που υπέστη εγκεφαλικό ή η 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας κατά του Parkinson. Και στις 2 περιπτώσεις, οι 
μετρήσεις των κινήσεως των ασθενών σε καθημερινή βάση, επιτρέπουν στους 
ιατρούς να προσαρμόσουν ανάλογα τη θεραπεία και να αξιολογήσουν νέες 
θεραπευτικές μεθόδους. 

 
Χρησιμοποιούνται συνήθως 3 είδη αισθητήρων κίνησης: τα επιταχυνσιόμετρα 

(accelerometers), τα γυροσκόπια (gyroscopes) και τα επιφανειακά ηλεκτρόδια για 
καταγραφή ηλεκτρομυογραφημάτων (EMG).  
 
 

 
Εικόνα 1.11 : Καταγραφέας κίνησης και ΗΜΓ 

 
 

Στην Εικόνα 1.11 φαίνεται η πλακέτα (Mercury motion analysis sensor board) 
που περιλαμβάνει και τα 3 είδη αισθητήρων (2g/6g 3-axis accelerometer, single-axis 
gyroscope, EMG unit) και συνδέεται απευθείας στην πλατφόρμα Telos mote. Οι 
σχεδιαστές προτείνουν τη σύνδεση μιας συσκευής, σε κάθε σημείο του σώματος του 
ασθενούς που έχει διαγνωστικό ενδιαφέρον για τους ιατρούς. 

 
 
4. CodeBlue 
 

Το πλαίσιο λογισμικού του CodeBlue βασίζεται στο TinyOS και παρέχει 
πρωτόκολλα διασύνδεσης ασύρματων ιατρικών αισθητήρων και συσκευών τελικού 
χρήστη (end-user devices), όπως είναι οι φορητοί υπολογιστές (laptops) και οι 
υπολογιστές παλάμης PDA’s). Χρησιμοποιεί πρωτόκολλα για εντοπισμό συσκευών, 
ένα πλαίσιο πολυαλματικής δρομολόγησης βασισμένο σε δημοσίευση/εγγραφή 
(publish/subscribe multihop routing framework), που επιτρέπει σε πολλαπλούς 
αισθητήρες να μεταδίδουν δεδομένα σε διαπιστευμένους ενδιαφερόμενους, και μια 
απλή διεπαφή αναζήτησης, που επιτρέπει στους ιατρούς να ζητούν δεδομένα από 
συγκεκριμένους αισθητήρες και βασίζεται στον τύπο ή τη φυσική διεύθυνση του 
κόμβου-αισθητήρα. Η διεπαφή αυτή δίνει, επίσης, τη δυνατότητα φιλτραρίσματος. 
Για παράδειγμα, ο ιατρός μπορεί να ζητήσει δεδομένα από κάποιον αισθητήρα 
παρακολούθησης ενός ζωτικού σημείου, μόνο όταν η τιμή αυτού του σημείου 
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ξεπεράσει τα συνήθη όρια. Πέρα από την παρακολούθηση ζωτικών σημείων των 
ασθενών, το CodeBlue ολοκληρώνει ένα σύστημα εντοπισμού ασθενών και ιατρών, 
το MoteTrack, που βασίζεται σε RF τεχνολογία και είναι πολύ χρήσιμο σε μεγάλα 
νοσοκομεία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

2 
 

ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΣΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 

2.1 Γενικά 

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 
συνδυάζουν δυνατότητες επεξεργασίας, επαίσθησης (sensing) και επικοινωνίας, σε 
μικροσκοπικά ενσωματωμένες συσκευές. Στη συνέχεια τα πρωτόκολλα επικοινωνίας 
συνδυάζουν κατάλληλα τις ανεξάρτητες συσκευές, για τη δημιουργία ενός 
διασυνδεδεμένου βροχωτού  δικτύου (mesh network), όπου τα δεδομένα 
δρομολογούνται ανάμεσα σε όλους τους κόμβους. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μερικές τυπικές πλατφόρμες δικτύων 
αισθητήρων, όπου οι συσκευές έχουν διαστάσεις από μερικά χιλιοστά μέχρι το 
μέγεθος ενός υπολογιστή παλάμης. Παράλληλα αναλύεται η  πλατφόρμα Tmote Sky 
της εταιρείας Moteiv που χρησιμοποιήσαμε και στην εφαρμογή μας. Σημαντική για 
τη λειτουργία οποιασδήποτε συσκευής δικτύου αισθητήρων είναι η δυνατότητα να 
ικανοποιεί αδιάλειπτα τις μεγάλες απαιτήσεις κάθε εφαρμογής. Αντίθετα με τα κινητά 
τηλέφωνα και τους ασύρματους φορητούς υπολογιστές, η περιοδική 
επανατροφοδότηση δεν είναι δυνατή για τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα 
αισθητήρων. Στον τομέα των δικτύων αισθητήρων, μονάδες αισθητήρων (sensor 
nodes) ειδικού σκοπού, σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να θυσιάζουν την ευελιξία 
προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες και σχετικά φτηνές. Γενικευμένες 
μονάδες αισθητήρων παρέχουν διεπαφές (interfaces) με μεγάλες δυνατότητες 
επέκτασης, ώστε να δημιουργούν ευέλικτες συνδέσεις με μια σειρά από απλούς 
αισθητήρες. Μονάδες αισθητήρων μεγάλου εύρους ζώνης έχουν ενσωματωμένες τις 
δυνατότητες επεξεργασίας και επικοινωνίας, που είναι απαραίτητες ώστε να 
ανταποκρίνονται σε πολύπλοκες ακολουθίες δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της 
επεξεργασίας κινούμενης εικόνας (video) και ήχου. Μονάδες που λειτουργούν ως 
πύλες (Gateway nodes) παρέχουν μια σημαντική σύνδεση μεταξύ του δικτύου 
αισθητήρων και των παραδοσιακών υποδομών διαδικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων 
του Ethernet, του 802.11 προτύπου επικοινωνίας και των διευρυμένων δικτύων. 
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2.2 Πλατφόρμες στις οποίες βασίζονται τα δίκτυα αισθητήρων 

2.2.1 Κατηγορίες πλατφορμών 
 

Η εμπειρία από την αρχική τους ανάπτυξη, έδειξε ότι τα συστήματα δικτύων 
αισθητήρων απαιτούν μια ιεράρχηση των κόμβων, που να ξεκινάει από χαμηλού 
επιπέδου αισθητήρες και να συνεχίζει σε υψηλού επιπέδου μονάδες με δυνατότητες 
συλλογής δεδομένων, ανάλυσης και αποθήκευσης (Εικόνα 2.1). 
 

 
 

Εικόνα 2.1: Ιεραρχική ανάπτυξη ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων. Κάθε κατηγορία 
πλατφορμών διαχειρίζεται επαίσθηση διαφορετικού τύπου 

 
Αυτή η βαθμωτή αρχιτεκτονική είναι κοινή σε όλα σχεδόν τα δίκτυα αισθητήρων 

και γίνεται εύκολα κατανοητή με ένα παράδειγμα. Ας θεωρήσουμε ένα δίκτυο 
αισθητήρων ενός προηγμένου συστήματος ασφαλείας, στο οποίο η πλειονότητα των 
αισθητήρων καλύπτει σπάσιμο τζαμιών, κλείσιμο επαφών και ανίχνευση κίνησης. Το 
πλήθος των αισθητήρων και των κατάλληλων θέσεων τους απαιτούν να 
τροφοδοτούνται από μπαταρία. Συμπληρώνονται από μερικούς περισσότερο 
εξελιγμένους αισθητήρες, όπως είναι οι κάμερες και οι ανιχνευτές ήχων και χημικών, 
τοποθετημένοι σε καίρια σημεία. Τα απλά και τα σύνθετα δεδομένα των αισθητήρων 
δρομολογούνται μαζί, μέσω ενός δικτύου, σε μια μονάδα παρακολούθησης και 
ελέγχου του κτιρίου, που παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης. 

 
Οι αισθητήρες που είναι τοποθετημένοι σε παράθυρα και πόρτες για ανίχνευση 

εισβολής είναι παραδείγματα γενικευμένων μονάδων αισθητήρων (generic sensing 
devices). Η λειτουργία τους είναι απλή και συγκεκριμένη και απαιτεί την τροφοδοσία 
από μπαταρία μεγάλης διάρκειας. Επιπλέον, οι ρυθμοί επεξεργασίας και επικοινωνίας 
που διαθέτουν, είναι οι ελάχιστοι. Αντίθετα, οι αισθητήρες ήχου, εικόνας και χημικών 
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είναι παραδείγματα μονάδων μεγάλου εύρους ζώνης, που απαιτούν επικοινωνία και 
μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να απαιτούν 
τροφοδότηση από μπαταρία αλλά συχνά χρειάζεται να συνδεθούν με το δίκτυο 
παροχής ηλεκτρικής τάσης, για να λειτουργήσουν σε μακρά διάρκεια.  

 
Επιπλέον των παραδοσιακών εφαρμογών ασφαλείας, τα ασύρματα δίκτυα 

αισθητήρων είναι σχεδιασμένα να παρακολουθούν κινητά αντικείμενα αξίας (mobile 
assets), μέσω μικροσκοπικών, χαμηλού κόστους συσκευών ασφαλείας (security tags-
mini motes). Αυτοί οι κόμβοι αισθητήρων ειδικού σκοπού είναι συνώνυμοι 
μικροσκοπικών διατάξεων με απαίτηση ελάχιστης τροφοδοσίας. Θα μπορούσαν να 
ενεργοποιήσουν τον συναγερμό όταν ένα αντικείμενο απομακρυνθεί χωρίς 
εξουσιοδότηση. Επίσης πρέπει να είναι πλήρως ολοκληρωμένοι και σχετικά φτηνοί. 

 
Στα συστήματα ασφαλείας, το δίκτυο αισθητήρων είναι πιθανό να έχει ένα ή 

περισσότερα τελικά σημεία, που περιλαμβάνουν μια βάση δεδομένων ή άλλο 
λογισμικό συλλογής δεδομένων, σχεδιασμένο να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει 
ενδείξεις ανεξάρτητων αισθητήρων. Αυτές οι μονάδες πύλης (gateway nodes) 
παρέχουν μια διεπαφή (interface) σε πολλά υπάρχοντα είδη δικτύων. 

 
Στον Πίνακα 2.1 παρατίθενται τα τυπικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των 

τεσσάρων κατηγοριών των μονάδων-κόμβων: πλατφόρμα-αισθητήρας ειδικού 
σκοπού (specialized sensing platform), πλατφόρμα-αισθητήρας γενικού σκοπού 
(generic sensing platform), πλατφόρμα-αισθητήρας μεγάλου εύρους ζώνης (high 
bandwidth sensing) και πύλη (gateway) - όλες κατασκευασμένες με τεχνολογία 
αιχμής. 
 

 
Πίνακας 2.1 : Τυπικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των τεσσάρων κατηγοριών κόμβων 

ασύρματου δικτύου 
 

H μονάδα Spec είναι ενδεικτική της τάξης αισθητήρων ειδικού σκοπού. Είναι 
μια μονάδα μονού στοιχείου (single-chip node), σχεδιασμένη ιδιαιτέρως για 
παραγωγή εξαιρετικά χαμηλού κόστους και λειτουργία χαμηλής ισχύος. Απαιτώντας 
μόνο 2.5mm*2.5mm πυριτίου, περιλαμβάνει μνήμη RAM και ικανότητες 
επεξεργασίας και επικοινωνίας. Προκειμένου να μειωθεί το μέγεθος και η 
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πολυπλοκότητα, η μονάδα Spec κατασκευάστηκε έτσι ώστε να έχει διεπαφή μόνο με 
απλούς αισθητήρες και να επικοινωνεί σε μικρές αποστάσεις. Οι πρώτες εκδοχές της 
περιλάμβαναν μόνο πομπό, ενώ οι επόμενες έχουν πλήρη πομποδέκτη. Η μονάδα 
Spec είναι ιδανική για εφαρμογές παρακολούθησης ‘κινητών αντικειμένων αξίας’. 
Εξοπλισμένη με μικρή μπαταρία είναι ικανή να λειτουργεί για πολλά χρόνια. 

 
 

 
 

Εικόνα 2.2:  Η μονάδα Spec (single-chip node) 
 
 

Τα motes του Πανεπιστημίου Berkeley, California αποτελούν παράδειγμα 
συσκευών γενικευμένης τάξης (generic sensor devices), που χρησιμοποιούνται 
σήμερα από περισσότερους από εκατό ερευνητικούς οργανισμούς. Κάποια από αυτά 
είναι το Mica2 και το Tmote Sky. 

 
 Το Mica2 είναι ένα από τα πιο πρόσφατα ανεπτυγμένα εμπορικά διαθέσιμα 

μοντέλα, που ενσωματώνει εξαρτήματα για μέγιστη ευελιξία (Εικόνα 2.3). 

 
Εικόνα 2.3: Το Mica2 (2002) είναι μια από τις πιο φημισμένες ερευνητικές πλατφόρμες 

δικτύων αισθητήρων  
 

Περιλαμβάνει ένα μεγάλο σύνδεσμο διεπαφής παρέχοντας τη δυνατότητα 
προσάρτησης μιας σειράς από αισθητήρες. Διαθέτοντας μεγάλο πλήθος από I/O pins 
και δυνατότητες επέκτασης, το Mica2 είναι μια από τις καλύτερες επιλογές κόμβων-
αισθητήρων σε περιπτώσεις όπου το μέγεθος και το κόστος δεν είναι σημαντικοί 
παράγοντες. Για παράδειγμα, συνδέεται εύκολα σε ανιχνευτές κίνησης και σε επαφές 
παραθύρων και θυρών, που είναι απαραίτητα για το σύστημα ασφάλειας σε κτίρια. 
Επιπλέον, το Mica2 είναι ικανό να δέχεται μηνύματα από μονάδες-κόμβους Spec, που 
είναι τοποθετημένοι σε αντικείμενα αξίας, όπως οι προσωπικοί και φορητοί 
υπολογιστές, για περιπτώσεις κλοπής. Η μνήμη και η επεξεργαστική ισχύς που είναι 
διαθέσιμη στο Mica2, είναι ικανές για τη διαχείριση πολλών δεδομένων που 
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στέλνονται από τις μονάδες Spec. Παρόλο που τo Mica2 μπορεί να συνδεθεί με ένα 
μεγάλο πλήθος αισθητήρων, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο μεγάλο εύρος 
δεδομένων που προέρχονται από σύνθετους αισθητήρες. Αποτυγχάνει στην 
επεξεργασία κινούμενης εικόνας και ήχου μεγάλου εύρους ζώνης.  

 
Το tmote-sky (το προηγούμενο μοντέλο ονομαζόταν Telos) αποτελεί επίσης μια 

μονάδα που συνδυάζει ενσωματωμένους αισθητήρες, δυνατότητες ασύρματης 
επικοινωνίας και προγραμματιστικές δυνατότητες. Τα χαρακτηριστικά του θα 
περιγραφούν αναλυτικά στη συνέχεια. 

 

 
Εικόνα 2.4: Το tmote-sky 

 
 
Το iMote, που δημιούργησε η Intel Research τον Μάιο του 2003, έχει σχεδιαστεί 

ως πλατφόρμα αισθητήρων μεγάλου εύρους ζώνης και περιλαμβάνει πολύ 
μεγαλύτερη μνήμη RAM και ισχύ επεξεργασίας, όπως επίσης πομποδέκτη βασισμένο 
σε τεχνολογία Bluetooth, ικανό να επικοινωνεί σε ταχύτητες μεγαλύτερες από 
500Kbps. 
 

 
 

Εικόνα 2.5: Η πλατφόρμα iMote (2003) της Intel (High bandwidth node) 
 

Η πλατφόρμα  Stargate, που ανέπτυξε η Intel και πούλησε η Crossbow 
Technology, είναι αντιπροσωπευτική των συσκευών κατηγορίας πύλης (gateway-
class devices) και περιλαμβάνει επεξεργαστή Intel 400 MHz, μνήμη RAM μερικών 
megabytes και δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι την τάξη των gigabytes. Είναι ικανή 
να συνδέεται ευθέως  με συσκευές βασισμένες στο Mica2  και το iMote  και να 
διαβιβάζει δεδομένα από χαμηλής ισχύος δίκτυα σε παραδοσιακά ασύρματα δίκτυα 
όπως είναι το 802.11 και το Ethernet. Επιπλέον, οι διατάξεις μνήμης και επεξεργασίας 
του, του επιτρέπουν να λειτουργεί ως Web μετωπιαίο άκρο (front-end) σε δίκτυα 
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αισθητήρων, όπου οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του μέσω διαφυλλιστή 
ιστού (Web browser). 
 

 
 

Εικόνα 2.6: Η πλατφόρμα Stargate (2003) από την CrossBow  (gateway-class node) 
  

Το λειτουργικό σύστημα που τρέχει σε συγκεκριμένη πλατφόρμα πρέπει να είναι 
συμβατό με τις δυνατότητες του υλικού (hardware) της πλατφόρμας. Για συσκευές 
ειδικού και γενικού σκοπού, ένα ειδικό λειτουργικό σύστημα καλούμενο TinyOS, το 
οποίο θα περιγραφεί στο επόμενο κεφάλαιο, έχει σχεδιαστεί ώστε να τρέχει σε 
πλατφόρμες με περιορισμένη υπολογιστική ισχύ και μνήμη. Αντίθετα με πολλά 
ενσωματωμένα λειτουργικά συστήματα, αυτό παρέχει ισχυρή ενοποίηση ανάμεσα σε 
ασύρματη σύνδεση και λειτουργίες δικτύου. Παρόλα αυτά, καθώς αυξάνουν οι 
δυνατότητες των πλατφορμών, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην πλατφόρμα 
Stargate, απαιτείται όλο και περισσότερη συμμετοχή από το λειτουργικό σύστημα 
ώστε να υποστηριχτούν πιο σύνθετες εφαρμογές. Πολυεπεξεργασία 
(multiprocessing), μεταγωγή εκτέλεσης διεργασιών με βάση την προτεραιότητα 
(preemptive task switching) ή ακόμα υποστήριξη εικονικής μνήμης, είναι επιθυμητά 
στη διεκπεραίωση πολλαπλών λειτουργιών του συστήματος. Η μονάδα Stargate 
τρέχει μια ενσωματωμένη εκδοχή του λειτουργικού συστήματος Linux. Όχι μόνο 
προσφέρει ένα πλήθος δυνατοτήτων του συστήματος αλλά, επιπλέον, το Linux 
παρέχει μια πληθώρα οδηγών συσκευής (device drivers) για κάρτες Ethernet και 
κάρτες ασύρματης δικτύωσης 802.11 που είναι απαραίτητες για να επιτρέψουν στους 
κόμβους-πύλες να συνδεθούν σε ένα ευρύ φάσμα συστημάτων δικτύωσης. 

 

2.2.2 Αρχιτεκτονικές διαφορές 
 

Η συνολική αρχιτεκτονική δομή και στις 4 κατηγορίες πλατφορμών δικτύων 
αισθητήρων είναι αξιοσημείωτα όμοια, παρά τις σημαντικές διαφορές στις 
δυνατότητες των συσκευών. Η αρχιτεκτονική ομοιότητα προκύπτει από την απαίτηση 
να υποστηρίζουν την ασύρματη δικτύωση. Αντίθετα, οι βασικές τους διαφορές 
προκύπτουν από την επιθυμία των σχεδιαστών τους να βελτιστοποιήσουν την 
κατανάλωση ενέργειας καθεμιάς πλατφόρμας για συγκεκριμένη κατηγορία 
εφαρμογής. Κάποιες από τις θεμελιώδεις αποφάσεις που πρέπει να λάβουν οι 
μηχανικοί εφαρμογών περιλαμβάνουν το μέγεθος της on-board μνήμης, εάν θα 
συμπεριλάβουν μνήμη αναλαμπής (flash memory), το μέγεθος της ισχύος της 
κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) καθώς, επίσης, τον τύπο και το εύρος ζώνης 
της ασύρματης ζεύξης. Αφού οι περισσότερες υλοποιήσεις μεταχειρίζονται 
εξεζητημένα συστατικά στοιχεία, κάποιες από αυτές τις αποφάσεις υπαγορεύονται 
από τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων μερών. Στο τέλος, το κόστος και η 
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κατανάλωση ενέργειας είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τον τελικό 
σχεδιασμό της κάθε μονάδας- αισθητήρα. 

Μια κύρια διαφορά ανάμεσα σε μονάδες δικτύου αισθητήρων και πιο 
παραδοσιακών υπολογιστικών πλατφορμών, περιλαμβανομένων των προσωπικών 
υπολογιστών, των υπολογιστών παλάμης (PDAs), ακόμα και των ενσωματωμένων 
συσκευών είναι η ακραία έμφαση που δίνουν τα δίκτυα αισθητήρων στη διαχείριση 
της ενέργειας. Μια πληθώρα εφαρμογών απαιτούν τροφοδότηση με μπαταρία για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Προκειμένου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά η ισχύς, 
κάθε υποσύστημα της πλατφόρμας τροφοδοτείται ανεξάρτητα. Για παράδειγμα, ο 
πομποδέκτης πρέπει να λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της ενεργής επικοινωνίας 
και, αν είναι δυνατόν, να κλείνει την κεντρική μονάδα επεξεργασίας στις περιόδους 
μη επεξεργασίας. Όμοια, πρέπει να είναι σε θέση να κόβει την τροφοδοσία στα 
υποσυστήματα αισθητήρων και μονάδων εισόδου-εξόδου, ξεχωριστά, όταν είναι 
ανενεργά. Το λειτουργικό σύστημα TinyOS, σε πολλές περιπτώσεις, ελέγχει την 
δραστηριότητα και την ισχύ των διαφόρων υποσυστημάτων. Ο χρονισμός των 
περιόδων που σταματάει η τροφοδοσία  (power-down cycles) καθορίζεται από ένα 
μεγάλο αριθμό παραγόντων, όπως είναι οι απαιτήσεις της εφαρμογής και το 
συγκεκριμένο υλικό που χρησιμοποιείται. Στο TinyOS, η διαχείριση ισχύος αφορά 
κάθε τομέα του συστήματος και όλα τα επιμέρους στοιχεία είναι σχεδιασμένα ώστε 
να μην καταναλώνουν ισχύ όταν είναι ανενεργά. 

Για να διευκολυνθεί η σωστή διαχείριση ισχύος, οι πλατφόρμες των δικτύων 
αισθητήρων δίνουν απευθείας στις εφαρμογές, λεπτομερή έλεγχο του υποκείμενου 
υλικού. Παραδοσιακές αντιλήψεις διαστρωμάτωσης για τις στοίβες τόσο του δικτύου 
όσο και των αισθητήρων οδηγούν σε αναποτελεσματική χρήση της ισχύος. Πρόσφατη 
έρευνα προτείνει μια κοινή προσέγγιση αυτής της πρόκλησης στο πεδίο των 
πλατφορμών, με τη χρήση 3 πρόσθετων αρχιτεκτονικών στοιχείων: 

 
• Ένα πλαίσιο στοιχείων γενικού σκοπού που καταργεί τη διαστρωμάτωση 
• Λειτουργίες υλικού που είναι διαθέσιμες σε εφαρμογές και σε 

εξατομικευμένο λογισμικό (middleware) 
• Εικονικοποίηση (virtualization), μεταφρασμένα προγράμματα ή 

απλοποιημένη διαδικασία προγραμματισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών 
δικτύων αισθητήρων 

 
Στις συσκευές κατηγορίας mote (mote-class devices), όπως είναι το Spec και το 

Mica2, το ΤinyOS παρέχει ένα χαμηλού επιπέδου έλεγχο υλικού, μέσω ενός 
ενσωματωμένου στοιχείου που απαλείφει τη διαστρωμάτωση. Στο TinyOS, 
επιτρέπεται στα στοιχεία επιπέδου εφαρμογής να έχουν απευθείας πρόσβαση στο 
υλικό, όπως απαιτείται. Ενώ αυτή η δυνατότητα εμφανίζεται και σε άλλα 
ενσωματωμένα λειτουργικά συστήματα, γενικώς απουσιάζει από άλλα πιο 
παραδοσιακά λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου και του Linux. 

 
Όταν το Linux χρησιμοποιείται σε μονάδες κατηγορίας πύλης (gateway-class 

nodes), όπως είναι το Stargate, χρειάζεται επιπρόσθετη υποστήριξη για ακριβή έλεγχο 
του υλικού, για την οποία έχουν μεριμνήσει οι σχεδιαστές. Στο Stargate, οι 
καταχωρητές (processor registers) και οι γραμμές εισόδου-εξόδου γενικού σκοπού, 
γίνονται διαθέσιμες στις εφαρμογές μέσω οδηγών (drivers) ειδικού σκοπού. Στη 
συνέχεια, τα περιβάλλοντα ανάπτυξης των δικτύων αισθητήρων (όπως είναι το 
Emstar),  χρησιμοποιούν αυτούς τους οδηγούς για να παρέχουν στις εφαρμογές, τον 
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έλεγχο πάνω στον χρονισμό και στην κατάσταση των περιφερειακών (hardware 
peripherals) που χρειάζονται (Εικόνα 2.7). 
 

 
 

Εικόνα 2.7: Οι εφαρμογές του Emstar αποτελούνται από ενεργές διεργασίες και οδηγούς 
συσκευών για Linux που χρησιμοποιούν τη μετάδοση μηνύματος για να επικοινωνήσουν. Το 
μοντέλο στοιχείων (component model)  επιτρέπει μη διαστρωματωμένες  διαδράσεις μεταξύ των 
στοιχείων. Το σύστημα περιλαμβάνει ένα διαχειριστή  του χρόνου εκτέλεσης (runtime) των 
στοιχείων, το EmRun, που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα διάρθρωσης για την διασύνδεση των 
στοιχείων, παρέχει υπηρεσίες καταγραφής και ελέγχει τον χρόνο εκτέλεσης. Παρόμοια, το 
μοντέλο συστατικών του TinyOS παρέχει στις εφαρμογές απευθείας πρόσβαση σε στοιχεία 
χαμηλού επιπέδου, όπως είναι τα LEDs και οι χρονιστές (timers), και σε σύνθετες λειτουργίες, 
όπως η πολυαλματική δρομολόγηση (multihop routing). 
 
 

Οι προσπάθειες ανάπτυξης του TinyOS και του ενσωματωμένου Linux, 
υιοθέτησαν την εικονικοποίηση (virtualization) της επεξεργασίας και των πόρων 
επικοινωνίας, για να απλοποιήσουν τη διαδικασία εξέλιξης των δικτύων αισθητήρων. 
Ένα τίμημα για την παροχή ακριβούς ελέγχου υλικού σε λογισμικό επιπέδου 
εφαρμογών είναι ότι κάποιες φορές, συγκεκριμένα δομικά στοιχεία του υλικού 
καθιστούν το λογισμικό του δικτύου αισθητήρων, μη συμβατό. Τόσο το TinyOS όσο 
και το Emstar παρουσιάζουν κάποιες αφηρημένες έννοιες για το υλικό που 
προσπαθούν να διατηρήσουν τη συμβατότητα, χωρίς να θυσιάζουν τον ακριβή 
έλεγχο. Το καθένα παρέχει την επιλογή της χρήσης υψηλού επιπέδου μεταφραστών 
για τη διευκόλυνση ανάπτυξης της εφαρμογής. 
 

2.2.3 Η εξέλιξη στο υλικό και το λογισμικό των πλατφορμών 
 

Η πρόσφατη έρευνα και ανάπτυξη των πλατφορμών 1ης γενιάς ασύρματων 
δικτύων αισθητήρων επαναπροσδιορίζεται για να βοηθήσει τους μηχανικούς 
συστημάτων να ορίσουν μια νέα γενιά υλικού που θα εξυπηρετεί καλύτερα τις 
ανάγκες των δικτύων.  
 
Η εξέλιξη του υλικού 
 

Αναλύοντας την εξέλιξη στο υλικό των δικτύων αισθητήρων πρέπει να 
τονίσουμε την επίδραση του νόμου του Moore, στο σχεδιασμό και την εξέλιξη των 
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δικτύων. Για όλες τις κατηγορίες πλατφορμών, εκτός από τις μονάδες αισθητήρων 
ειδικού σκοπού, ο νόμος του Moore εγγυάται αύξηση της απόδοσης για δεδομένη 
ισχύ. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.2, η μονάδα Mica2  έχει σχεδόν οχταπλάσια 
μνήμη και εύρος ζώνης επικοινωνίας από τον προκάτοχό του, τη μονάδα Rene, 
σχεδιασμένη το 1999, παρότι έχουν ίδια ισχύ και κόστος. Οι συσκευές κατηγορίας 
πύλης (gateway devices) και μεγάλου εύρους ζώνης (high-bandwidth devices) έχουν 
επιτύχει παρόμοια άλματα απόδοσης, χωρίς σημαντική αλλαγή στις απαιτήσεις 
ισχύος και κόστους. Αντίθετα, οι μονάδες αισθητήρων ειδικού σκοπού, όπως είναι η 
μονάδα Spec, χρησιμοποιούν προχωρημένες τεχνικές που απορρέουν από το νόμο του 
Moore, για να μειώσουν την κατανάλωση ισχύος και το κόστος, ενώ διατηρούν την 
ίδια απόδοση. 

 
Μέρος της αυξημένης απόδοσης των μονάδων αισθητήρων γενικευμένης τάξης 

οφείλεται στους νέους CMOS ραδιοπομπούς, που έχουν σχεδιαστεί για εκπομπή 
χαμηλού ρυθμού και χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Επιπλέον της αύξησης της 
απόδοσης των πομπών, οι διεπαφές επικοινωνίας που παρέχονται από πομπούς 
χαμηλής ισχύος, περιλαμβάνουν τώρα εξειδικευμένη υποστήριξη υλικού για να 
βοηθήσουν στη μείωση του υψηλού φόρτου της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. 
Ελεγκτές χαμηλής ισχύος μπορούν να στείλουν δεδομένα μέσω RF καναλιού, με 
πολλαπλάσιες ταχύτητες των πομπών της προηγούμενης γενιάς. Επιπρόσθετα, 
προηγούμενοι σχεδιασμοί υλικού χρησιμοποιούσαν τον μικροελεγκτή για να 
καθορίζει τον κύκλο λειτουργίας του πομπού και να ελέγχει για δραστηριότητα στο 
κανάλι. Οι επόμενης γενιάς πομποί έχουν ενσωματωμένους μηχανισμούς που 
εκτελούν αυτόματα αυτή τη λειτουργία. 

 
Στον Πίνακα 2.2 υπογραμμίζονται μερικές διαθέσιμες πλατφόρμες δικτύων 

αισθητήρων. 
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Node CPU Power Memory I/O and Sensors Radio Remarks 
Special-purpose Sensor Nodes

Spec 2003 4-8Mhz 
Custom 8-bit

3mW peak 
3uW idle 3K RAM I/O Pads on chip, 

ADC 50-100Kbps 
Full custom silicon, 
traded RF range and 
accuracy for low-power 

iGeneric Sensor Nodes

Rene 1999 ATMEL 
8535 

.036mW 
sleep 
60mW 
active 

512B RAM 
8K Flash 

Large expansion 
connector 10Kbps Primary TinyOS 

development platform. 

Mica-2 
2001 

ATMEGA 
128 

.036mW 
sleep 
60mW 
active 

4K RAM 
128K Flash 

Large expansion 
connector 76Kbps Primary TinyOS 

development platform. 

Telos 2004 
(Tmote 
Sky) 

Motorola 
HCS08 

.001 mW 
sleep 
32mW 
active 

4K RAM USB and Ethernet 250Kbps 

Supports IEEE 802.15.4 
standard. Allows higher-
layer Zigbee stardard. 
1.8V operation 

Mica-Z 
2004 

ATMEGA 
128  4K RAM 

128K Flash 
Large expansion 
connector 250Kbps 

Supports IEEE 802.15.4 
standard. Allows higher-
layer Zigbee stardard. 

High-bandwidth Sensor Nodes 

BT Node 
2001 

ATMEL 
Mega 128L 
7.328Mhz 

50MW idle 
285MW 
active 

128KB Flash 
4KB 
EEPROM 
4KB SRAM 

8-channel 10-bit 
A/D, 2 UARTS 
Expandable 
connectors 

Bluetooth 

Easy connectivity with 
cell phones. 
Supports TinyOS. 
Multihop using multiple 
radios/nodes. 

Imote 1.0 
2003 

ARM 
7TDMI 12-
48MHz 

1mW idle 
120mW 
active 

64KB SRAM 
512KB Flash 

UART, USB, 
GPIO, 12C,SPI Bluetooth 1.1 

Multihop using 
scatternets, easy 
connections to PDAs, 
phones,TinyOS 1.0, 1.1. 

Gateway Nodes

Stargate 
2003 

Intel 
PXA255  64KNSRM 

2 PCMICA/CF, 
com ports, 
Ethernet, USB 

Flexible I/O and small 
form factor power 
management. 

Inrysnc 
Cerfcube 
2003 

Intel 
PXA255  32KB Flash 

64KB SRAM

Single CF card, 
general-purpose 
I/O 

Small form factor, 
robust industrial support, 
Linux and Windows CE 
support. 

PC 104 
nodes 

X86 
processor  32KB Flash 

64KB SRAM PCI Bus 

Serial 
connection to 

sensor 
network 

Embedded Linux or 
Windows support. 

 
Πίνακας 2.2: Σημερινές πλατφόρμες δικτύων αισθητήρων οργανωμένες κατά τάξη 

συσκευής 
 
 
 
Πρότυπα λογισμικού και διεπαφών 
 

Μηχανικοί και ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ασύρματης 
τεχνολογίας χαμηλής ισχύος χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το πρότυπο 
802.15.4. Το πρότυπο αυτό παρέχει μια προδιαγραφή του καναλιού RF και του 
πρωτοκόλλου σηματοδοσίας. Το πρωτόκολλο Zigbee, που βασίζεται πάνω στο 
802.15.4, είναι μια προδιαγραφή του πρωτοκόλλου επικοινωνίας συσκευών σε 
επίπεδο εφαρμογής και θα περιγραφεί αναλυτικά στη συνέχεια. Για να εισάγουμε το 
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Zigbee και το 802.15.4 στη λογική των πλατφορμών που μελετάμε εδώ, το 802.15.4 
αποφασίζει ποιο υλικό ασύρματης επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθεί και το Zigbee 
καθορίζει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που μεταδίδονται από κάθε μονάδα 
δικτύου. Ακολουθώντας τη διαθεσιμότητα των πρώτων 802.15.4 πομπών στις αρχές 
του 2004, οι ερευνητές αποφάσισαν να αναπτύξουν τους TinyOS οδηγούς, ώστε οι 
υπάρχουσες εφαρμογές να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των 
802.15.4 στοιχείων (chips).  
Μολονότι η διαδικασία προτυποποίησης προοδεύει, δεν είναι σίγουρο αν ένα σύνολο 
τυποποιημένων πρωτοκόλλων θα είναι κάποτε ικανό να ικανοποιήσει όλες τις 
απαιτήσεις  των εφαρμογών. Αντίθετα με τις παραδοσιακές εφαρμογές Internet, που 
σχεδόν όλες χρησιμοποιούν πρωτόκολλα TCP/IP, οι εφαρμογές του δικτύου 
αισθητήρων απαιτούν πρωτόκολλα που είναι βελτιστοποιημένα για τα μοναδικά τους 
σχήματα  επικοινωνίας (communication patterns). Σε αυτό το περιβάλλον, η 
ικανότητα του TinyOS να επιτρέπει σε όσους αναπτύσσουν εφαρμογές να 
συγκεντρώνουν πρωτόκολλα από ανεξάρτητα δίκτυα, θα συνεχίσει να είναι η 
προτιμώμενη στρατηγική ανάπτυξης δικτύων αισθητήρων. 
 

2.3 Το πρωτόκολλο επικοινωνίας ZigBee 

Το πρωτόκολλο Zigbee παρέχει ένα ανοικτό πρότυπο ασύρματης δικτύωσης 
χαμηλής ισχύος, για παρακολούθηση και έλεγχο συσκευών. Χρησιμοποιώντας το 
πρότυπο IEEE 802.15.4 - που επικεντρώνεται σε δικτύωση χαμηλών ταχυτήτων και 
ορίζει τα πρωτόκολλα χαμηλών επιπέδων, όπως είναι π.χ. το φυσικό επίπεδο (PHY) 
και επίπεδο ελέγχου πρόσβασης μέσου (MAC) – το Zigbee ορίζει τα ανώτερα επίπεδα 
της στοίβας πρωτοκόλλων, από το επίπεδο δικτύου έως της εφαρμογής, 
περιλαμβάνοντας κατανομές εφαρμογής (application profiles). Μπορούμε να 
φανταστούμε το 802.15.4 σαν το φυσικό ραδιοστρώμα και το Zigbee σαν το 
λογισμικό λογικού δικτύου και εφαρμογών (Εικόνα 2.8). Το Ζigbee χρησιμοποιεί την 
ISM (Industrial, Scientific and Medical ) ζώνη συχνοτήτων, που επιτρέπει 
απεριόριστη γεωγραφική χρήση. 
 

 
 

Εικόνα 2.8:  Το Zigbee χρησιμοποιεί τα επίπεδα PHY και MAC, του προτύπου IEEE 802.15.4, 
για να παρέχει αξιόπιστη ασύρματη μεταφορά δεδομένων, βασισμένη σε πρότυπα. Το Zigbee 
προσθέτει δικτυακή δομή, δρομολόγηση και ασφάλεια (π.χ. διαχείριση  κλειδιού και επαλήθευση 
ταυτότητας) για να συμπληρώσει την ενότητα των επικοινωνιών. Στην κορυφή αυτής της 
ασύρματης μηχανής, οι διάφορες μορφές (profiles) του Zigbee παρέχουν στις εφαρμογές τη 
διαλειτουργικότητα και διασυμβατότητα που απαιτείται ώστε να επιτραπεί σε όμοια προϊόντα 
διαφορετικών κατασκευαστών να συλλειτουργούν. 
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Το πρωτόκολλο Zigbee αποσκοπεί σε εφαρμογές κτιριακού ελέγχου, στον 

αυτοματισμό, την ασφάλεια, τα ηλεκτρονικά προϊόντα, τα περιφερειακά Η/Υ, την 
ιατρική παρακολούθηση και τα παιχνίδια. Οι εφαρμογές αυτές απαιτούν τεχνολογία 
που επιτρέπει τροφοδότηση με μπαταρίες μεγάλης διάρκειας, αξιοπιστία, αυτόματη ή 
ημιαυτόματη εγκατάσταση, την δυνατότητα εύκολης προσθήκης ή απομάκρυνσης 
κόμβων, καθώς και συστήματα χαμηλού κόστους. 

Το Zigbee και το υποκείμενο πρότυπο 802.15.4, προσφέρουν στο σχεδιαστή του 
συστήματος συσκευές διαφόρων τάξεων: τη συσκευή μειωμένης λειτουργικότητας 
(reduced-functionality device, RFD), τη συσκευή πλήρους λειτουργικότητας 
(full-functional device, FFD) και το συντονιστή δικτύου (network coordinator). 
Όλα τα Zigbee δίκτυα έχουν τουλάχιστον μία από τις παραπάνω συσκευές. Οι 
περισσότερες εφαρμογές αισθητήρων τοποθετούνται στην RFD κατηγορία, με τα 
εκτεταμένα δίκτυα να χρησιμοποιούν τόσο τις συσκευές FFD όσο και τους 
συντονιστές δικτύου προκειμένου να δημιουργήσουν τις απαραίτητες, για την 
τοπολογία του δικτύου, συνδέσεις. Τα δίκτυα Zigbee σχηματίζονται αυτόνομα, 
βασισμένα στη συνδεσιμότητα και τη λειτουργία. 
 

2.3.1 Αξιοπιστία δεδομένων 
 

Η αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων είναι καθοριστικής σημασίας στις Zigbee 
εφαρμογές. Το υποκείμενο πρότυπο 802.15.4 παρέχει υψηλή αξιοπιστία μέσω 
διαφόρων μηχανισμών σε πολλαπλά επίπεδα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιεί 27 
κανάλια σε 3 διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων (Εικόνα 2.9). 
 

 
 

Εικόνα 2.9: Το πρότυπο IEEE 802.15.4 παρέχει 3 ζώνες συχνοτήτων για επικοινωνία. Οι 
διαφορές από χώρα σε χώρα στη χρήση, τη διάδοση, τις απώλειες και την ταχύτητα αφήνουν 

τους σχεδιαστές του Zigbee να βελτιστοποιήσουν την απόδοση του συστήματος. 
 

Η ζώνη των 2.4 GHz χρησιμοποιείται παγκοσμίως, έχει 16 κανάλια και 
υποστηρίζει μετάδοση δεδομένων με μέγιστη ταχύτητα 250 Kbps. Έχουν οριστεί 
επίσης και  χαμηλότερες ζώνες συχνοτήτων. Η ζώνη 902–928 MHz παρέχει στην 
Αμερική και σε μεγάλο μέρος των ακτών του Ειρηνικού 10 κανάλια με μέγιστη 
ταχύτητα 40 Kbps. Οι ευρωπαϊκές εφαρμογές χρησιμοποιούν 1 κανάλι στη ζώνη 
868–870 MHz, με μέγιστη ταχύτητα 20 Kbps. Αυτή η ποικιλία συχνοτήτων επιτρέπει 
σε εφαρμογές με κατάλληλη ρύθμιση υλικού, να προσαρμόζονται στις τοπικές 
συνθήκες παρεμβολής και διάδοσης. 

Σε ένα συγκεκριμένο κανάλι, ο πομποδέκτης 802.15.4 βασίζεται σε έναν σύνολο 
μηχανισμών για να βεβαιώσει την αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων. Αρχικά, το 
φυσικό επίπεδο χρησιμοποιεί διαμόρφωση BPSK στις ζώνες 868/915 MHz και O-
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QPSK στα 2.4 GHz. Και οι δύο διαμορφώσεις είναι στιβαρές και απλές και 
λειτουργούν καλά σε περιβάλλον χαμηλού σηματοθορυβικού λόγου (SNR).  

Η πληροφορία κωδικοποιείται στο φέρον με τεχνική DSSS (Direct-Sequence 
Spread Spectrum), μια ενδογενώς στιβαρή μέθοδος που βελτιώνει την απόδοση 
πολλαπλών διαδρομών (multipath performance) και την ευαισθησία του δέκτη μέσω 
κέρδους από την επεξεργασία σήματος. Το μέγεθος της ωφέλιμης πληροφορίας (data 
payload) κυμαίνεται από 0 μέχρι 104 bytes, που είναι παραπάνω από αρκετό για να 
ικανοποιήσει τις περισσότερες ανάγκες των αισθητήρων. Η Εικόνα 2.10 παρουσιάζει 
τη δομή του πλαισίου δεδομένων, που καλείται πακέτο δεδομένων. 
 

 
 

Εικόνα 2.10: Το πακέτο δεδομένων, μια από τις 4 δομές πακέτων που παρέχονται στα 
802.15.4/ZigBee 

 
 

Στη μονάδα δεδομένων του πρωτοκόλλου MAC, τα ωφέλιμα δεδομένα (data 
payload) αποτελούνται από τις διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, έναν αριθμό 
που επιτρέπει στον παραλήπτη να αναγνωρίσει ότι όλα τα πακέτα που μεταδόθηκαν 
έχουν παραληφθεί, bytes ελέγχου πλαισίου που καθορίζουν παραμέτρους του 
περιβάλλοντος του δικτύου και άλλες σημαντικές και, τέλος, από ένα πεδίο 
επαλήθευσης που επιτρέπει στον παραλήπτη να πιστοποιήσει ότι το πακέτο 
παραλήφθηκε χωρίς απώλειες. Αυτό το MAC πλαίσιο παρατίθεται στην επικεφαλίδα 
συγχρονισμού (synchronization header) και την φυσική επικεφαλίδα (PHY header), 
του φυσικού επιπέδου, και παρέχει ένα στιβαρό μηχανισμό που επιτρέπει στον 
παραλήπτη να αναγνωρίσει και να αποκωδικοποιήσει γρήγορα το ληφθέν πακέτο. 

Αφού ληφθεί το πακέτο, ο παραλήπτης εκτελεί έναν 16-bit κυκλικό έλεγχο 
πλεονασμού (cyclic redundancy check, CRC) για να επιβεβαιώσει ότι το πακέτο δεν 
αλλοιώθηκε κατά τη μετάδοση. Αν όλα είναι εντάξει, ο παραλήπτης μπορεί, ανάλογα 
με τις ανάγκες της εφαρμογής και του δικτύου, να μεταδώσει αυτόματα ένα πακέτο 
γνωστοποίησης που επιτρέπει στο σταθμό μετάδοσης να μάθει ότι το πακέτο 
παραλήφθηκε σε αποδεκτή μορφή. Αν ο έλεγχος δείξει ότι το πακέτο αλλοιώθηκε, το 
πακέτο απορρίπτεται και δε μεταδίδεται καμία γνωστοποίηση. Εάν ο σχεδιαστής έχει 
ρυθμίσει το δίκτυο ώστε να απαιτείται γνωστοποίηση, τότε ο σταθμός μετάδοσης 
επανεκπέμπει το αρχικό πακέτο, όσες φορές έχει προκαθοριστεί ώστε να 
εξασφαλιστεί η επιτυχής αποστολή του πακέτου. Αν το μονοπάτι ανάμεσα σε πομπό 
και δέκτη χάσει την αξιοπιστία του ή το δίκτυο καταρρεύσει, τότε το Ζigbee παρέχει 
στο δίκτυο δυνατότητες επανόρθωσης, εφόσον εναλλακτικά μονοπάτια μπορούν να 
εγκατασταθούν αυτόνομα. 
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2.3.2 Διάρκεια πηγής τάσης τροφοδοσίας 
 

Σε πολλές εφαρμογές, δεν είναι εύκολη η συχνή αλλαγή του στοιχείου 
τροφοδοσίας (μπαταρία) του αισθητήρα. Ο βασικός 802.15.4 κόμβος είναι σημαντικά 
αποτελεσματικός όσον αφορά την απόδοση της μπαταρίας. Η διάρκεια της μπαταρίας 
από λίγους μήνες μπορεί να φτάσει τα πολλά χρόνια, όταν στο σύστημα υπάρχουν 
κόμβοι που εξοικονομούν ενέργεια και παράμετροι δικτύου που βελτιστοποιούν την 
κατανάλωση ενέργειας, όπως είναι η σήμανση διαλειμμάτων (beacon intervals),  οι 
καθορισμένες χρονοθυρίδες (guaranteed time slots) και οι δυνατότητες 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (enablement/disablement options). 

 
Η υλοποίηση του δικτύου παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Τα περισσότερα δίκτυα 

θεωρούνται ότι έχουν δομή τύπου αστέρα (star) ή συστοιχίας δέντρων (cluster 
trees), παρά πραγματικού βροχωτού δικτύου (mesh network) (Εικόνα 2.11), 
επιτρέποντας στις ανεξάρτητες συσκευές να εξοικονομούν ενέργεια. Για μεγαλύτερα 
φυσικά περιβάλλοντα, ο τύπος ‘συστοιχία δέντρων’ είναι ένας καλός τρόπος να 
συγκεντρώνονται πολλαπλά δίκτυα τύπου αστέρα σε ένα ευρύτερο δίκτυο. Κάποιες 
εφαρμογές κάνουν χρήση της βροχωτής (mesh) δομής, που παρέχει ευελιξία στην 
αλλαγή δρομολόγησης και τη δυνατότητα στο δίκτυο να επανορθώνεται μόνο του 
όταν ενδιάμεσοι κόμβοι απομακρύνονται ή τα RF μονοπάτια αλλάζουν. 

 

 
 

Εικόνα 2.11:  Μερικές μορφές τοπολογίας δικτύων 
 

2.3.3 Κόστος  
 

Το ZigBee και το 802.15.4 μεγιστοποιούν τη χρησιμότητά τους στον 
πολυδιάστατο τομέα του κόστους. Υπάρχει επαρκής ευελιξία και στα 2 πρότυπα ώστε 
να παρέχουν στο σχεδιαστή του συστήματος αισθητήρων μια ποικιλία τρόπων 
βελτιστοποίησης του κόστους, χωρίς να παραμελείται η απόδοση του συστήματος. 
Για παράδειγμα, η διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να βελτιωθεί με αύξηση του 
χρόνου μη εξυπηρέτησης, όπως επίσης, το κόστος και η πολυπλοκότητα κάθε κόμβου 
θα βελτιωθούν σε βάρος της πολυπλοκότητας του δικτύου. 

Η απλότητα του συστήματος και η ευελιξία του πρότυπου 802.15.4 υπόσχονται 
στους σχεδιαστές του συστήματος ότι θα βρουν  τις πλατφόρμες που βασίζονται στο 
πρωτόκολλο Zigbee, περισσότερο αποτελεσματικές όσον αφορά το κόστος (για 
μονάδες ίδιου όγκου) από το Bluetooth ή από άλλες δικατευθυντικές ασύρματες 
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λύσεις. Ενόσω το κόστος του υλικού των πλατφορμών είναι πάντα κρίσιμο μέρος του 
συνολικού κόστους του συστήματος, πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη τα κόστη 
της συντήρησης του συστήματος, της ευελιξίας και της διάρκειας ζωής της 
μπαταρίας. 
 
 

2.3.4 Εύρος Μετάδοσης 
 

Το Zigbee στηρίζεται στο βασικό 802.15.4 πρότυπο για να εγκαθιστά τη 
ραδιοεπικοινωνία. Αφού το 802.15.4 είναι ένα πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας 
μικρής εμβέλειας, δεν προσπαθεί να ανταγωνιστεί πομπούς υψηλής ισχύος αλλά 
υπερέχει σε διάρκεια ζωής μπαταρίας και σε χαμηλής ισχύος μετάδοση. Το πρότυπο 
καθορίζει ονομαστική τιμή ισχύος εκπομπής στα –3 dBm (0.5 mW), με το άνω όριο 
να ελέγχεται από τις κανονιστικές Αρχές (regulatory agencies) της χώρας όπου θα 
χρησιμοποιηθεί ο αισθητήρας. Σε έξοδο –3 dBm, τα μονοαλματικά εύρη (single-hop 
ranges) από 10 μέχρι και πάνω από 100m είναι λογικά, ανάλογα με το περιβάλλον, 
την κεραία και το φάσμα συχνοτήτων λειτουργίας. 

Το Zigbee επεκτείνει το βασικό 802.15.4  πομπό και πρωτόκολλο με μια 
λειτουργία δικτύου που επιτρέπει πολυαλματική (multi-hop) και  ευέλικτη 
δρομολόγηση, παρέχοντας εύρη επικοινωνίας που ξεπερνούν τη βασική 
μονοαλματική (single-hop). Πράγματι, ανάλογα με τις απαιτήσεις για τη λανθάνουσα 
καθυστέρηση των δεδομένων (data latency), μπορούν πρακτικά να δημιουργηθούν 
δίκτυα που χρησιμοποιούν δεκάδες κόμβους (hops), με εύρη που αθροιζόμενα 
φτάνουν από εκατοντάδες σε χιλιάδες μέτρα. Τα δίκτυα μπορούν να έχουν δομή 
τύπου αστέρα, συστοιχίας δέντρων ή βροχωτού δικτύου, με την καθεμία να 
παρουσιάζει τις δικές της δυνατότητες. 
 

2.3.5 Ρυθμός Μετάδοσης δεδομένων 
 

Μπορεί να μην είναι εμφανές για ποιο λόγο ένας απλός αισθητήρας 
θερμοκρασίας ή εντοπισμού εισβολής χρειάζεται να μεταδίδει δεδομένα με 250 Kbps 
(στα 2.4 GHz) ή ακόμα με 20 Kbps (στα 868 MHz), αλλά ξεκαθαρίζει εάν 
αναλογιστούμε την ανάγκη για επέκταση της διάρκειας της μπαταρίας. Ακόμα και 
όταν ο αισθητήρας μεταδίδει μόνο μερικά bits ή bytes, το σύστημα μπορεί να 
καταστεί πιο αποτελεσματικό αν μεταδίδει και λαμβάνει δεδομένα γρήγορα. Για 
παράδειγμα, ένας πομπός ισχύος 0.5mW καταναλώνει πολλά milliwatts είτε μεταδίδει 
με 100 ή με 100.000 bps. Για κάθε συγκεκριμένο ποσό  δεδομένων, η μετάδοση σε 
υψηλότερο ρυθμό επιτρέπει στο σύστημα να κλείνει γρηγορότερα τον πομπό και το 
λήπτη, εξοικονομώντας σημαντική ενέργεια. 

Υψηλότεροι ρυθμοί δεδομένων για συγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σημαίνει ότι 
υπάρχει μικρότερη ενέργεια ανά μεταδιδόμενο bit, που υποδηλώνει περιορισμένο 
εύρος. Τόσο το 802.15.4 όσο και το ZigBee αξιολογούν τη διάρκεια της μπαταρίας 
περισσότερο από το εύρος κάλυψης και παρέχουν μηχανισμούς που αυξάνουν το 
εύρος αυτό ενώ είναι πάντα επικεντρωμένοι στη διάρκεια της μπαταρίας 
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Λανθάνουσα καθυστέρηση δεδομένων 
 

Τα συστήματα αισθητήρων έχουν μεγάλες απαιτήσεις όσον αφορά τη 
λανθάνουσα καθυστέρηση δεδομένων. Αν γίνει αναγκαία η λήψη των δεδομένων του 
αισθητήρα μέσα σε δεκάδες milliseconds, σε αντίθεση με τις δεκάδες δευτερολέπτων, 
τότε αλλάζουν οι απαιτήσεις του δικτύου όσον αφορά τον τύπο και την έκτασή του. 
Για πολλές εφαρμογές αισθητήρων, η λανθάνουσα καθυστέρηση δεδομένων είναι 
λιγότερο κρίσιμη από τη διάρκεια της μπαταρίας ή την αξιοπιστία των δεδομένων.  

Για απλά δίκτυα τύπου αστέρα (πολλοί πελάτες, ένας συντονιστής δικτύου), το 
Zigbee μπορεί να παρέχει λανθάνουσες καθυστερήσεις τάξης ~16 ms σε ένα δίκτυο 
βασισμένο σε σήμανση (beacon-centric network). Μπορούμε να μειώσουμε 
περαιτέρω τις καθυστερήσεις σε μερικά milliseconds αν ξεφύγουμε από το μοντέλο 
που βασίζεται σε σήμανση (beacon environment) και είμαστε διατεθειμένοι να 
ρισκάρουμε ενδεχόμενη παρεμβολή από τυχαία σύγκρουση δεδομένων με άλλους 
αισθητήρες του δικτύου. 

Η λανθάνουσα καθυστέρηση δεδομένων μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια της 
μπαταρίας. Γενικά, αν χαλαρώσουμε τις απαιτήσεις για την καθυστέρηση των 
δεδομένων, περιμένουμε η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των κόμβων-πελατών να 
αυξάνει. Αυτό συμβαίνει ακόμα περισσότερο στους κεντρικούς σταθμούς του δικτύου 
(network hubs), που απαιτούνται για να συντονίσουν και να επιθεωρήσουν το δίκτυο. 

Ας υποτεθεί ότι ένα απλό δίκτυο έχει μεγάλες απαιτήσεις όσον αφορά τη 
λανθάνουσα καθυστέρηση δεδομένων (π.χ. ένα ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι 
H/Y). Ο χρήστης περιμένει ότι ένα χτύπημα στο πληκτρολόγιο ή μια κίνηση του 
ποντικιού θα εμφανιστεί στην οθόνη μέσα σε 1 ή 2  ανανεώσεις της οθόνης, γενικά 
μεταξύ 16 και 32 ms. Για ένα τέτοιο είδος δικτύου τύπου αστέρα, μπορούμε να 
περιμένουμε ότι η λανθάνουσα καθυστέρηση δεδομένων θα ανταποκριθεί σ’ αυτήν 
την απαίτηση. 
 

2.3.6 Ασφάλεια δεδομένων 
 

Όπως αναφέραμε ξανά, είναι σημαντικό να εφοδιαστεί ένα δίκτυο αισθητήρων 
με επαρκή ασφάλεια που θα εμποδίζει τα δεδομένα να εκτεθούν σε κίνδυνο, να 
κλαπούν ή να αλλοιωθούν. Το πρότυπο IEEE 802.15.4 παρέχει υπηρεσίες 
επαλήθευσης, κρυπτογράφησης και διασφάλισης ακεραιότητας για ασύρματα 
συστήματα, που επιτρέπουν στους σχεδιαστές να καθορίσουν οι ίδιοι τα επίπεδα 
ασφαλείας. Αυτά περιλαμβάνουν την απουσία κάθε ασφάλειας, λίστες ελέγχου 
πρόσβασης και 32-bit μέχρι 128-bit κρυπτογράφηση AES (Advanced Encryption 
Standard) με επαλήθευση. Αυτό το πακέτο επιλογών ασφάλειας επιτρέπει στο 
σχεδιαστή να διαλέξει την ασφάλεια που απαιτεί η εφαρμογή, που είναι, σε 
ελεγχόμενα πλαίσια, εις βάρος του όγκου δεδομένων, της διάρκειας της μπαταρίας 
και των απαιτήσεων σε επεξεργαστική ισχύ. Το πρότυπο IEEE 802.15.4 δεν παρέχει 
κάποιον μηχανισμό μετακίνησης των κλειδιών ασφαλείας γύρω από ένα δίκτυο. 
Αντίθετα την ανάγκη αυτή καλύπτει το Zigbee. 

 
Το Zigbee περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που επιτρέπουν  την ασφαλή 

διαχείριση του δικτύου από απόσταση. Για εκείνα τα συστήματα όπου η ασφάλεια 
των δεδομένων δεν είναι σημαντικός παράγοντας (π.χ. μια ομάδα αισθητήρων που 
παρακολουθεί το κλίμα σε ένα δάσος), μπορούμε να αποφασίσουμε αντί να 
περιλάβουμε στοιχεία ασφαλείας, να βελτιώσουμε τη διάρκεια της μπαταρίας και να 
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μειώσουμε το κόστος του συστήματος. Για το σχεδιαστή ενός περιμετρικού 
συστήματος ασφαλείας με αισθητήρες, σε μια βιομηχανική ή στρατιωτική περιοχή, η 
ασφάλεια των δεδομένων, και πολύ περισσότερο η δυνατότητα αντιμετώπισης 
προσπαθειών εξαπάτησης των αισθητήρων, πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη 
προτεραιότητα.  Η ασφάλεια, επίσης, μετάδοσης δεδομένων που μπορούν να 
θεωρηθούν προσωπικά, όπως για παράδειγμα τα φυσιολογικά δεδομένα ενός ατόμου 
που μεταδίδονται μέσα σε ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων, μπορεί να ληφθεί 
υπόψη από το σχεδιαστή του συστήματος. 
 
 

2.3.7 Το Zigbee συγκριτικά με εναλλακτικές τεχνολογίες 
 

Υπάρχει ένας αριθμός άλλων ασύρματων τεχνολογιών για μεταδόσεις διαφόρων 
ταχυτήτων, σε οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές (π.χ. το Bluetooth, το 
IEEE 802.11 Wi-Fi και ιδιοταγή συστήματα). Καθεμιά κατέχει ιδιαίτερη θέση στον 
τομέα της ασύρματης επικοινωνίας αλλά, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η βέλτιστη 
αλληλοκάλυψη. 

 
Για εφαρμογές αισθητήρων όχι πολύ υψηλών ταχυτήτων, η τεχνολογία Bluetooth 

μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική. Το πρότυπο αυτό δύναται να σχηματίσει 
διομότιμα δίκτυα (peer-to-peer networks) ή δίκτυα σε σχηματισμό αστέρα (star 
networks), αλλά αυτά δεν υποστηρίζουν περισσότερες από 8 ενεργές συσκευές 
συγχρόνως. Το σχήμα της φασματικής εξάπλωσης με αναπήδηση συχνότητας 
(frequency hopping spread spectrum, FHSS) του Bluetooth, αναγκάζει συσκευές που 
δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στο δίκτυο, να επανασυγχρονίζονται για 3-30 secs 
πριν να είναι ικανές να απαιτήσουν σύνδεση, κάνοντας το χρόνο απόκρισης σε 
διακοπτόμενη λειτουργία αρκετά μεγάλο για πολλές εφαρμογές. Και για ένα σύστημα 
προορισμένο για μεγάλης διάρκειας λειτουργία, με μπαταρία, η ενέργεια που 
καταναλώνεται κατά τον επανασυγχρονισμό του δικτύου μπορεί να είναι 
απαγορευτική. 

Μολονότι η τεχνολογία Bluetooth είναι κατάλληλη για εφαρμογές φωνής και 
εφαρμογές υψηλότερων ταχυτήτων (π.χ. κινητά και σταθερά τηλέφωνα), η 
τεχνολογία Zigbee είναι περισσότερο κατάλληλη για εφαρμογές ελέγχου, που δεν 
απαιτούν υψηλούς ρυθμούς δεδομένων αλλά πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια 
μπαταρίας, δίκτυα ποικίλης τοπολογίας και χαμηλή παρέμβαση από το χρήστη. 
Επίσης, η στοίβα του Zigbee είναι μικρή (28 KB) συγκρινόμενη με εκείνη του 
Bluetooth (250 KB). 

 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πάρα πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 

είναι το κύριο σχεδιαστικό στοιχείο του προτύπου Zigbee, επιτρέποντας συσκευές 
αυξημένης διάρκειας λειτουργίας, ακόμα και με μπαταρίες μη επαναφορτιζόμενες, σε 
αντίθεση με τις επαναφορτιζόμενες συσκευές που υποστηρίζει το Bluetooth. Για 
παράδειγμα, η μετάβαση από την κατάσταση αδρανείας (sleep mode) στην 
κατάσταση μετάδοσης δεδομένων είναι γρηγορότερη στα Zigbee συστήματα 
συγκριτικά με εκείνα που χρησιμοποιούν Bluetooth. Τα Zigbee δίκτυα μπορούν να 
υποστηρίξουν τουλάχιστον 65.534 συσκευές ανά δίκτυο, σε αντίθεση με τις 8 στα 
Bluetooth δίκτυα. Ο μέγιστος ρυθμός δεδομένων στην τεχνολογία ZigBee είναι 250 
Kbps, ενώ στην Bluetooth είναι 1 Mbps. Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται για 
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σύγκριση κάποια βασικά χαρακτηριστικά του Zigbee και άλλων ασύρματων 
τεχνολογιών. 
 

Standard ZigBee™  
802.15.4 

Wi-Fi™ 
802.11b 

Bluetooth™
802.15.1 

Transmission Range (m) 1 – 100* 1 - 100 1 – 10 
Battery Life (days) 100 – 1,000 0.5 – 5.0 1 - 7 
Network Size (# of nodes)  > 64,000 32 7 

Application Monitoring & 
Control 

Web, Email, 
Video 

Cable 
Replacement 

Stack Size (KB) 4 – 32 1,000 250 
Throughput (kb/s) 20 – 250 11,000 720 

 
Πίνακας 2.3: Κάποια βασικά χαρακτηριστικά του Zigbee σε σχέση με άλλα πρότυπα 

ασύρματης μετάδοσης 

 
2.4 Η ασύρματη πλατφόρμα Tmote Sky (Moteiv) 

2.4.1 Γενικά 
 

Η πλατφόρμα που χρησιμοποιήσαμε στην εφαρμογή μας είναι η πλατφόρμα 
Tmote Sky από την εταιρεία Moteiv. Το tmote-sky είναι μια ασύρματη μονάδα 
(“mote”) πολύ χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, για χρήση σε δίκτυα αισθητήρων και 
σε εφαρμογές καταγραφής και παρακολούθησης σχεδιασμένες με σκοπό τόσο την 
ανεκτικότητα στο θόρυβο όσο και την ευκολία περαιτέρω ανάπτυξης και 
αξιοποίησης. Αποτελεί εξέλιξη του Telos και είναι το πιο πρόσφατο προϊόν σε μια 
σειρά από motes που αναπτύχθηκαν από το Πανεπιστήμιο της California, Berkeley με 
σκοπό τη χρήση τους σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων.  

 
 

 
 

Εικόνα 2.12: Η ασύρματη μονάδα Tmote Sky  
 
 
Τα κυριότερα γνωρίσματα και τεχνικά χαρακτηριστικά του Tmote Sky φαίνονται 
περιληπτικά παρακάτω: 
 
 
 



Κεφάλαιο 2 Hardware Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων 

 59

 
Βασικά γνωρίσματα 
 
• Aσύρματος πομποδέκτης 250kbps 2.4GHz IEEE 802.15.4 Chipcon  
• Mικροελεγκτής 8MHz Texas Instruments MSP430 (10k RAM, 48k Flash) 
• Ολοκληρωμένος ADC, DAC, Supply Voltage Supervisor και ελεγκτής DMA 
• Onboard κεραία με εμβέλεια  50m σε εσωτερικούς χώρους / 125m σε εξωτερικούς. 
• Ενσωματωμένοι αισθητήρες υγρασίας, θερμοκρασίας και φωτός.   
• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος 
• Γρήγορη αφύπνιση (<6μs) 
• Κωδικοποίηση και  πιστοποίηση αυθεντικότητας στο στρώμα ζεύξης  υλικού 
• Προγραμματισμός και συλλογή δεδομένων μέσω USB 
•Υποστήριξη  επέκτασης 16pin και προαιρετικός συνδετήρας  SMA για εξωτερική 
κεραία 
•Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος TinyOS  
 
 
Κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

 
CPU 

Bus Speed 8 MHz 
RAM 10 kB 
Program Space 48 kB 
External Flash 1024KB 
Serial Communications DIO,SPI,I2C,UART 
Current (active w/ Radio οn)  19 mA 
Current (sleep) 5.1 uA 
Startup Time 6 us 
Voltage 1.8-3.6 V 

Radio 
Frequency 2400-2483 MHz 
Data rate 250 kbps 
Output Power -25 to 0 dBm 
Startup Time 580 us 
Antenna Type Inverted-F or SMA Coax 

Humidity Sensor
Humidity Accuracy 3.5% RH 
Temperature Accuracy 0.5 °C 
Sampling Rate 90 Hz 

 
Πίνακας 2.4: Τεχνικά χαρακτηριστικά μονάδας Tmote Sky 

 
Η υλοποίηση και ανάπτυξη του tmote στηρίχθηκε σε τρεις βασικούς στόχους: 

την ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές 
πλατφορμών, την ευκολία χρήσης και την ευρωστία περαιτέρω ανάπτυξης και 
πειραματισμού. Ο σχεδιασμός της μονάδας Tmote Sky στηρίζεται στην ακόλουθη 
βασική αρχή που αναφέραμε και προηγουμένως: Η μονάδα-κόμβος βρίσκεται σε 
αδράνεια στο σύνολο του χρόνου, αφυπνίζεται άμεσα με την ύπαρξη ενός συμβάντος, 
επεξεργάζεται το συμβάν και επιστρέφει σε αδράνεια. Η ολοκληρωμένη σχεδίαση του 
προσφέρει όμως κάτι παραπάνω από απλά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά τη 
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λειτουργία του. Επιτρέπει στους σχεδιαστές να εκμεταλλευτούν την αυξημένη 
λειτουργικότητά του και να αναπτύξουν πιο εύρωστα συστήματα.  

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται πιο αναλυτικά τα κύρια 
χαρακτηριστικά της μονάδας tmote καθώς και τα πλεονεκτήματα της σε σχέση με 
άλλες πλατφόρμες, πλεονεκτήματα που μας οδήγησαν τελικά και στην επιλογή του 
προϊόντος αυτού για την εφαρμογή μας. 

 

2.4.2 Τεχνολογικές τάσεις 
 

Από την στιγμή που κυκλοφόρησε η μονάδα Mica2 το 2002, εμφανίστηκε ένα 
πλήθος νέων μικροελεγκτών που προσέφεραν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, 
περισσότερα ενσωματωμένα περιφερειακά και ποικίλα μεγέθη σε μνήμες RAM και 
flash. Στον Πίνακα 2.5  παρουσιάζεται περιληπτικά η χρονική εξέλιξη των 
μικροελεγκτών. 
 
 

Manufacturer Device RAM
(kB)

Flash
(kB)

Active
(mA)

Sleep
(μA) Release 

Atmel AT90LS8535 0.5 8 5 15 1998 
 Mega128 4 128 8 20 2001 
 Mega165/325/645 4 64 2.5 2 2004 
General Instruments PIC 0.025 0.5 19 1 1975 

Microchip PIC Modern 4 128 2.2 1 2002 
Intel 4004 4-bit 0.625 4 30 N/A 1971 

 8051 8-bit Classic 0.5 32 30 5 1995 
 8051 16-bit 1 16 45 10 1996 

Philips 80C51 16-bit 2 60 15 3 2000 
Motorola HC05 0.5 32 6.6 90 1988 

 HC08 2 32 8 100 1993 
 HCS08 4 60 6.5 1 2003 

Texas TSS400 4-bit 0.03 1 15 12 1974 
Instruments MSP430F14x 16-bit 2 60 1.5 1 2000 

 MSP430F16x 16-bit 10 48 2 1 2004 
Atmel AT91 ARM Thumb 256 1024 38 160 2004 
Intel XScale PXA27X 256 N/A 39 574 2004 

 
Πίνακας 2.5: Η ιστορία των μικροελεγκτών. Ο κύριος πίνακας παρουσιάζει παραδοσιακούς 
μικροελεγκτές και οι τελευταίες 2 συσκευές είναι 32-bit μικροελεγκτές που παρατίθενται για 

σύγκριση. 
 

Η μονάδα tmote χρησιμοποιεί τον μικροελεγκτή MSP430, ο οποίος, όπως 
φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, έχει τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας 
σε καταστάσεις αδράνειας  και ενεργής λειτουργίας. Ο μικροελεγκτής αυτός 
λειτουργεί με ελάχιστη τάση 1.8 V. Η απαίτηση χαμηλών τιμών τάσης είναι 
σημαντική για την εξαγωγή όλης της ενέργειας από μια πηγή τάσης. Για παράδειγμα, 
οι μπαταρίες τύπου ΑΑ έχουν τάση αποκοπής στα 0.9V. Αν χρησιμοποιηθούν 2 
μπαταρίες σε σειρά, η τάση αποκοπής του συστήματος είναι 1.8V, ακριβώς η ίδια με 
την ελάχιστη τάση που απαιτεί ο MSP430. Αντίθετα, ο μικροελεγκτής ATmega128 
MCU (Mica family) λειτουργεί  με ελάχιστη τάση 2.7V, αφήνοντας αχρησιμοποίητο 
σχεδόν το 50% των μπαταριών τύπου ΑΑ. Ο MSP430 έχει επιπλέον τον ταχύτερο 
χρόνο αφύπνισης από όλους τους μικροελεγκτές, μεταβαίνοντας από την κατάσταση 
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αναμονής (standby 1μΑ) στην κατάσταση λειτουργίας το πολύ σε 6 μs. Επίσης, 
διαθέτει έναν ελεγκτή DMA (Direct Memory Access controller) προσφέροντας τη 
δυνατότητα  μείωσης του φορτίου στον πυρήνα του μικροελεγκτή και της 
κατανάλωση ενέργειας, καθώς και αύξησης της απόδοση. 

 
Η τάση που επικρατεί είναι να παραμένουν περίπου σταθερά τα μεγέθη των 

μνημών RAM και flash (όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 2.5) και να προστίθενται 
επιπλέον στοιχεία επιτάχυνσης (accelerator modules) υλικού. Ο MSP430 παρέχει τη 
μεγαλύτερη ενσωματωμένη ενδιάμεση μνήμη RAM ( RAM buffer 10 ΚΒ), χρήσιμη 
σε περιπτώσεις on-chip επεξεργασίας σήματος. Η δυνατότητα αποθήκευσης σε 
μεγαλύτερες μνήμες RAM παρόλο που μπορεί να φανεί χρήσιμη σε πιο απαιτητικές 
εφαρμογές δεν αποτελεί μέχρι σήμερα, γενικά, περιοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη 
των εφαρμογών δικτύων ασύρματων αισθητήρων (WSN applications). 
 
 
 
Ασύρματος πομποδέκτης 
 

Υπάρχουν δύο τύποι ραδιοπομπών χαμηλής ισχύος, χαμηλού ρυθμού δεδομένων: 
οι στενοζωνικοί (narrowband) και οι ευρυζωνικοί (wideband). Αρκετοί narrowband 
πομποδέκτες παρέχουν πολύ γρήγορους χρόνους εκκίνησης (startup times) καθώς 
συγχρονίζονται από τον μικροελεγκτή (MCU) αλλά, έχουν απλά σχήματα 
διαμόρφωσης, δεν έχουν εξάπλωση κώδικα και είναι ευάλωτοι στο θόρυβο. Οι 
wideband πομποδέκτες έχουν την ανάγκη ελέγχου από υψηλής ταχύτητας 
ταλαντωτές. Τα βελτιωμένα σχήματα διαμόρφωσης που εμφανίζονται σε αυτούς τους 
πομποδέκτες, όπως είναι οι διαμορφώσεις DSSS και O-QPSK, παρέχουν στιβαρότητα 
στο σήμα απέναντι στο θόρυβο και την παρεμβολή. Οι narrowband 
ραδιοπομποδέκτες λειτουργούν συνήθως σε χαμηλότερες συχνότητες και με 
χαμηλούς ρυθμούς δεδομένων, σε αντίθεση με τους wideband που λειτουργούν 
συνήθως στη συχνότητα των 2.4GHz και προσφέρουν υψηλότερους ρυθμούς 
μετάδοσης. Η επιλογή του κατάλληλου πομποδέκτη στηρίζεται σε ορισμένα κριτήρια 
που ο σχεδιαστής ενός συστήματος πρέπει να λάβει  υπόψη του, όπως είναι η 
επίδραση του θορύβου, η ευελιξία που διατίθεται στην τελική εφαρμογή, η ευκολία 
επικοινωνίας με άλλες συσκευές, η κατανάλωση ενέργειας και το διαθέσιμο εύρος 
ζώνης δεδομένων.  

 
Ο Πίνακας 2.6 παρουσιάζει συνοπτικά τα χαρακτηριστικά κοινών 

ραδιοπομποδεκτών. Κανένας από τους αναγραφόμενους δεν είναι γενικά ο 
καλύτερος. Η εκλογή του κατάλληλου πομποδέκτη πρέπει να βασίζεται κάθε φορά 
στις απαιτήσεις της εφαρμογής. 
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Type Narrowband Wideband 
Vendor RFM Chipcon Chipcon Nordic Chipcon Motorola Zeevo 
Part no. TR1000 CC1000 CC2400 nRF2401 CC2420 MC13191/92 ZV4002 

Max Data rate (kbps) 115.2 76.8 1000 1000 250 250 723.2 

RX power (mA) 3.8 9.6 24 18 (25) 19.7 37(42) 65 

TX power (mA/dBm) 12/ 1.5 16.5 / 10 19/0 13/0 17.4 / 0 34(30)/ 0 65/ 0 

Powerdown power (μA) 1 1 1.5 0.4 1 1 140 

Turn on time (ms) 0.02 2 1.13 3 0.58 20 * 

Modulation OOK/ASK FSK FSK,GFSK GFSK DSSS-O-QPSK DSSS-O-QPSK FHSS-GFSK

Packet detection no no programmable yes yes yes yes 

Address decoding no no no yes yes yes yes 

Encryption support no no no no 128-bit AES no 128-bit SC 

Error detection no no yes yes yes yes yes 
Error correction no no no no yes yes yes 

Acknowledgments no no no no yes yes yes 

Interface bit byte packet/byte packet/byte packet/byte packet/byte packet 
Buffering (bytes) no 1 32 16 128 133 yes * 
Time-sync bit SFD/byte SFD/packet packet SFD SFD Bluetooth 
Localization RSSI RSSI RSSI no RSSI/LQI RSSI/LQI RSSI 

 
Πίνακας 2.6: Χαρακτηριστικά σύγχρονων πομποδεκτών (COTS radios, commercial off-

the-shelf) ιδανικών για δίκτυα ασύρματων αισθητήρων 
 

 
Η μονάδα tmote χρησιμοποιεί το πρότυπο IEEE 802.15.4 και υποστηρίζει το 

πρωτόκολλο ZigBee. Χρησιμοποιώντας έναν προτυποποιημένο πομποδέκτη, το tmote 
μπορεί να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε αριθμό συσκευών που μοιράζονται το ίδιο 
φυσικό στρώμα, συμπεριλαμβάνοντας και συσκευές άλλων κατασκευαστών. Το 
Tmote Sky χρησιμοποιεί τον πομποδέκτη Chipcon CC2420 στα 2.4 GHz, έναν 
ευρυζωνικό πομποδέκτη με διαμόρφωση O-QPSK με DSSS στα 250Kbps. Ο 
υψηλότερος ρυθμός δεδομένων επιτρέπει μικρότερες περιόδους λειτουργίας 
μειώνοντας επιπλέον την κατανάλωση ενέργειας. Ο CC2420 είναι ένας πομποδέκτης 
με αυξημένη ευαισθησία και χαμηλή ισχύ λειτουργίας, ο οποίος παρέχει αξιόπιστη 
ασύρματη επικοινωνία. Η λειτουργία του ελέγχεται μέσω του TI MSP430  ενώ, και η 
ισχύς εξόδου μπορεί να προγραμματιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες μας. 

 
Ο CC2420 παρέχει επίσης ένα σύνολο από επιταχυντές υλικού προς βελτίωση 

της απόδοσης. Αυτοί περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση και επαλήθευση, υποστήριξη 
χειρισμού πακέτων, αυτόματες γνωστοποιήσεις (auto acknowledgments) και 
αποκρυπτογράφηση διευθύνσεων (address decoding). Απ’ τη στιγμή όμως που οι 
επιταχυντές υλικού είναι ενσωματωμένοι στον πομποδέκτη αντί στον μικροελεγκτή, 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λειτουργίες γενικού σκοπού. Για παράδειγμα, 
ένα σύνολο δεδομένων μπορεί να είναι κρυπτογραφημένο και αποθηκευμένο σε μια 
μνήμη flash αλλά, από τη στιγμή που δε στέλνεται κάπου ασύρματα μέσω του 
πομπού, η μονάδα κρυπτογράφησης του υλικού του πομπού δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί.  

 
 Οι τυπικές συνθήκες λειτουργίας του ασύρματου πομποδέκτη φαίνονται στον 

επόμενο πίνακα. 
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 MIN NOM MAX Μονάδα 
Τάση λειτουργίας κατά την ασύρματη εκπομπή (Vreg on) 2.1  3.6 V 
Θερμοκρασία λειτουργίας -40  85 °C 
Εύρος συχνοτήτων RF 2400  2483.5 MHz 
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων 250  250 kbps 
Ονομαστική ισχύς εξόδου -3 0  dBm 
Προγραμματιζόμενο εύρος ισχύς εξόδου  40  dBm 
Ευαισθησία δέκτη -90 -94  dBm 
Κατανάλωση ρεύματος: ασύρματη μετάδοση σε 0 dBm  17.4  mA 
Κατανάλωση ρεύματος: ασύρματη Λήψη  19.7  mA 
Κατανάλωση ρεύματος: Radio on, ταλαντωτής on  365  μA 
Κατανάλωση ρεύματος: κατάσταση αδράνειας, ταλαντωτής off  20  μA 
Κατανάλωση ρεύματος: κατάσταση μη λειτουργίας, Vreg off   1 μA 
Ρεύμα ρυθμιστή τάσης  13 20 29 μA 
Χρόνος εκκίνησης ασύρματου ταλαντωτή  580 860 μs 

 
Πίνακας 2.7: Τυπικές συνθήκες λειτουργίας ασύρματου πομποδέκτη Chipcon CC2420 

 
 

2.4.3 Ολοκληρωμένη σχεδίαση 
 

Το tmote-sky είναι μια μονάδα που συνδυάζει ενσωματωμένους αισθητήρες, 
δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας, κεραία, μικροελεγκτή και προγραμματιστικές 
δυνατότητες. Η ολοκληρωμένη σχεδίασή του παρέχει μια εύχρηστη μονάδα-κόμβο με 
αυξημένη στιβαρότητα Τα τμήματα απ’ τα οποία αποτελείται η μονάδα αυτή 
φαίνονται παρακάτω: 

 
 
 
 

 
 

Εικόνα 2.13: Μπροστινή όψη της μονάδας Tmote Sky 
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Εικόνα 2.14: Πίσω όψη της μονάδας Tmote Sky 
 

 
Το Tmote Sky χρησιμοποιεί μια ενσωματωμένη κεραία στα 2.4GHz , η οποία 

είναι μια μικροταινία σε σχήμα ανεστραμμένου F (Planar Inverted Folded Antenna –
PIFA) και η οποία βρίσκεται τυπωμένη στην άκρη της πλακέτας, όπως φαίνεται και 
στην παραπάνω εικόνα (εμπρός όψη). Η κεραία αυτή επιτυγχάνει εμβέλεια 50 μέτρων 
σε εσωτερικούς χώρους και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 125 μέτρα σε ανοιχτούς 
Μια προαιρετική SMA coax σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της εσωτερικής 
κεραίας. Η ενσωμάτωση της κεραίας χαμηλώνει το συνολικό κόστος του mote αφού 
δεν απαιτείται άλλο ακριβό σύστημα εξωτερική κεραίας. 

Ο προγραμματισμός της μονάδας γίνεται μέσω σύνδεσης με τη θύρα USB  ενός 
υπολογιστή. Για αυτό το λόγο ενσωματώνει πάνω του το κατάλληλο βύσμα USB που 
το απαλλάσσει από την ανάγκη χρήσης εξωτερικών καρτών διεπαφών. 
 
 
 
Συνδετήρας επέκτασης 
 
Το tmote έχει δυο συνδετήρες επέκτασης, έναν των 10 ακροδεκτών (10-pin IDC 
header) και έναν των 6 ακροδεκτών (6-pin IDC header) οι οποίοι μπορούν να 
διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε να συνδεθούν επιπλέον συσκευές, όπως αναλογικοί 
αισθητήρες, οθόνες LCD και άλλες περιφερειακές συσκευές, οι οποίες και θα 
ελέγχονται από τη μονάδα. Ο συνδετήρας των 10 pin παρέχει τόσο ψηφιακές 
εισόδους και εξόδους όσο και αναλογικές. Ένας δεύτερος συνδετήρας των 6pin δίνει 
πρόσβαση σε επιπλέον δυνατότητες του sky mote οι οποίες στην περίπτωση μας δεν 
χρειάστηκαν. Οι λειτουργίες που υποστηρίζουν οι ακροδέκτες φαίνονται στα 
παρακάτω σχήματα : 
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Εικόνα 2.15: Λειτουργία του συνδετήρα επέκτασης 10 pin (U2) 
(με γκρι χρώμα αναφέρονται οι εναλλακτικές χρήσεις κάποιων ακροδεκτών) 

 
 
 
 

 
 

Εικόνα 2.16:  Λειτουργία του συνδετήρα επέκτασης 6 pin  (U28) 
 

 
 
Η συσκευή λειτουργεί με δύο μπαταρίες τύπου ΑΑ οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για λειτουργία στο εύρος τάσης 2.1V με 3.6V DC. Εάν η συσκευή 
τοποθετηθεί στη θύρα USB για προγραμματισμό ή επικοινωνία με τον Η/Υ τότε 
μπορεί να τροφοδοτηθεί μέσω της θύρας αυτής. Στην περίπτωση αυτή η τάση 
τροφοδοσίας είναι 3V και δεν είναι απαραίτητη η χρήση μπαταρίας. Στην εργασία 
μας η μονάδα που στέλνει ασύρματα το σήμα του ηλεκτροκαρδιογράφου 
τροφοδοτείται με μπαταρίες, ενώ η μονάδα που επικοινωνεί με τον H/Y για τη λήψη, 
απεικόνιση και επεξεργασία των δεδομένων τροφοδοτείται μέσω της θύρας USB. 

 
 
Το λειτουργικό μπλοκ διάγραμμα του tmote-sky φαίνεται στην επόμενη σελίδα. 
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Εικόνα 2.17:  Δομικό μπλοκ διάγραμμα του Tmote Sky 
 
 

Το tmote είναι η πρώτη μονάδα που περιλαμβάνει ‘προστασία εγγραφής’ στο 
υλικό (hardware write-protection). Όταν συνδέεται στη USB θύρα, η προστασία 
εγγραφής απενεργοποιείται και ο πρώτος τομέας της μνήμης flash μπορεί να 
εγγραφεί. Όταν λειτουργεί με μπαταρίες (χωρίς USB), ο τομέας αυτός έχει προστασία 
εγγραφής. Η προστασία εγγραφής είναι σημαντική σε συστήματα που μπορεί να 
επαναπρογραμματιστούν ασύρματα. Και αυτό γιατί από τη στιγμή που θα έχει 
εγγραφεί στην προστατευμένη μνήμη μια ‘εικόνα’ ενός λειτουργικού προγράμματος 
θα υπάρχει πάντα ένας μηχανισμός επαναφοράς σε περίπτωση που χρειαστεί. Επίσης, 
κάθε στοιχείο-κομμάτι του υλικού είναι απομονωμένο. Η τροφοδοσία του 
κυκλώματος μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει ανεξάρτητα από την υπόλοιπη 
πλατφόρμα. Η απομόνωση αυτή παρέχει μια στιβαρότητα έτσι ώστε σε περίπτωση 
αποτυχίας, τα στοιχεία που παρουσίασαν πρόβλημα να μπορούν να 
απενεργοποιηθούν ελαχιστοποιώντας  την επίδραση τους στο κύκλωμα. Το κίνητρο 
για αυτή τη σχεδίαση ήρθε από την εμπειρία των πραγματικών δικτύων αισθητήρων 
στο Great Duck Island (GDI). Εκεί, ένας από τους κύριους λόγους αποτυχίας ενός 
κόμβου ήταν η ύπαρξη λάθους σε κάποιον αισθητήρα. Αφού το λάθος μπορεί να 
αναγνωριστεί από το λογισμικό, η δυνατότητα της διακοπής της τροφοδοσίας στο 
συγκεκριμένο τμήμα της πλακέτας θα μπορούσε να διασώσει το όλο σύστημα. 
 

2.4.4 Κατανάλωση ενέργειας 
 

Η κατανάλωση ενέργειας ενός αισθητήρα δεν αφορά μόνο τον μικροελεγκτή 
και/ή τον πομποδέκτη, αλλά επίσης και τα βοηθητικά στοιχεία από τα οποία 
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αποτελείται. Στον Πίνακα 2.8 παρουσιάζεται η κατανάλωση ρεύματος σε διάφορες 
λειτουργίες της μονάδας tmote σε σύγκριση με τις πλατφόρμες Mica2 και MicaZ. 
 

Operation Telos Mica2 MicaZ 
Minimum Voltage 1.8V 2.7V 2.7V 
Mote Standby (RTC on) 5.1 μA 19.0 μA 27.0 μA
MCU Idle (DCO on) 54.5 μA 3.2 mA 3.2 mA
MCU Active 1.8 mA 8.0 mA 8.0 mA
MCU + Radio RX 21.8 mA 15.1 mA 23.3 mA
MCU + Radio TX (0dBm) 19.5 mA 25.4 mA 21.0 mA
MCU + Flash Read 4.1 mA 9.4 mA 9.4 mA
MCU + Flash Write 15.1 mA 21.6 mA 21.6 mA
MCU Wakeup 6 μs 180 μs 180 μs 
Radio Wakeup 580μs 1800 μs 860 μs 

 
Πίνακας 2.8: Μετρημένη κατανάλωση ρεύματος του Telos σε σύγκριση με τα Mica2 και 

MicaZ motes. 
 
 

To tmote εμφανίζει χαμηλότερη κατανάλωση μνήμης flash και στον 
μικροελεγκτή, συγκριτικά με το Mica2 (Atmel με CC1000 radio) και το MicaZ 
(Atmel με CC2420 radio). Λόγω της ολοκληρωμένης σχεδίασης του, ένα επιπλέον 
ρεύμα της τάξης των 3μΑ καταναλώνεται, σε κατάσταση αδράνειας, σε διακόπτες και 
ενδιάμεσες μνήμες για την προστασία από ροή του ρεύματος προς αποσυνδεδεμένα 
στοιχεία, και κυρίως το κύκλωμα της USB. Παρά τη μικρή αυτή ‘θυσία’, η συνολική 
κατανάλωση ενέργειας σε έναν κύκλο λειτουργίας (αφύπνιση, δειγματοληψία, 
μετάδοση και αδράνεια) είναι χαμηλότερη εκείνης των υπόλοιπων πλατφορμών. Η 
κατανάλωση ενέργειας ισούται με το συνολικό χρόνο ενεργής λειτουργίας της 
μονάδας, πολλαπλασιασμένο με το ρεύμα που καταναλώνεται σε αυτό το χρόνο. 
Αφού το Tmote Sky έχει χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος, χαμηλότερο χρόνο 
αφύπνισης και χαμηλότερη τάση λειτουργίας, μπορεί να επιτύχει μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής από προηγούμενους σχεδιασμούς. Με 1% duty cycle, το Telos μπορεί 
να διαρκέσει για σχεδόν 3 χρόνια. Συγκριτικά, η διάρκεια ζωής του Mica2 mote είναι 
1.5 χρόνια και του MicaZ mote είναι 1 χρόνος. 

Η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας δε σημαίνει ότι το Tmote Sky εμφανίζει 
μικρότερη λειτουργικότητα, καθώς όλο και ισχυρότερα στοιχεία μικροεπεξεργαστών 
ενσωματώνονται στους μικροελεγκτές. Η μονάδα Tmote Sky ενσωματώνει επίσης 
έναν ελεγκτή DMA ο οποίος λειτουργεί ενώ ο πυρήνας της μονάδας του 
μικροελεγκτή (MCU) βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Ο ελεγκτής DMA 
επιτρέπει σε εφαρμογές να εκτελούν διεργασίες όπως η δειγματοληψία του ADC, η 
έξοδος ενός σήματος στον ψηφιακό-αναλογικό μετατροπέα DAC καθώς και η 
ασύρματη μετάδοση δεδομένων χωρίς τη μεσολάβηση της MCU. Ο ελεγκτής DMA 
χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την αύξηση της επίδοσης, αλλά στην περίπτωση 
των ενσωματωμένων συστημάτων χαμηλής ισχύος, αυτό που κάνει στην 
πραγματικότητα είναι να χαμηλώνει το duty cycle, επιτρέποντας στον πυρήνα του 
μικροελεγκτή να παραμένει σε κατάσταση αδράνειας για περισσότερο χρόνο και να 
εξυπηρετεί λιγότερες διακοπές υλικού (hardware interrupts). Την έννοια αυτών των 
διακοπών υλικού θα την εξηγήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 3). Η 
βελτίωση των επιδόσεων λόγω του DMA μας επιτρέπουν να φτάσουμε σε ρυθμό 
δειγματοληψίας μέχρι και 200ksamples/sec σε σύγκριση με τη μέγιστη δυνατότητα 
των 10ksamples/sec σε μικροελεγκτές χωρίς  DMA. 
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Για την ασύρματη επικοινωνία, ο πομποδέκτης της μονάδας tmote, όπως και 
κάθε άλλος που χρησιμοποιεί το πρότυπο IEE 802.15.4 παρέχει στις εφαρμογές 
πληροφορίες για το μεταδιδόμενο μήνυμα. Η ενσωματωμένη στο tmote κεραία 
εμφανίζει κυρίως ομοιοκατευθυντικό διάγραμμα ακτινοβολίας. Από μετρήσεις που 
έχουν γίνει για την επίδραση της απόστασης στην ισχύ του ληφθέντος σήματος  
(Received Signal Strength Indicator, RSSI), στο ρυθμό επιτυχών πακέτων και στην 
ποιότητα της ζεύξης (Link Quality Indicator, LQI) προέκυψαν τα παρακάτω 
διαγράμματα για τις μέσες τιμές αυτών: 
 

 
Εικόνα 2.18:   Ποσοστό ληφθέντων πακέτων (αριστερά), δείκτης ποιότητας ζεύξης 

(κέντρο) και ισχύς λαμβανομένου σήματος (δεξιά), σε εξωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας 
τη μονάδα Tmote Sky και εσωτερική κεραία. Παρουσιάζεται ο μέσος όρος των 

αποτελεσμάτων για 10 συνυπάρχοντες δέκτες.   
 

O δείκτης LQI καθιερώθηκε στο 802.15.4 και μετράει το σφάλμα στην 
ενδοδιαμόρφωση των επιτυχώς ληφθέντων πακέτων (πακέτα που πέρασαν τον CRC 
έλεγχο). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.18, ο LQI του πομποδέκτη πλησιάζει 
σχηματικά το ρυθμό επιτυχών πακέτων. Ο RSSI ακολουθεί εκθετική μείωση καθώς ο 
ρυθμός επιτυχών πακέτων είναι υψηλός. Μετά από 18,29m (60 feet), το σήμα είναι 
πιο θορυβώδες και μειώνεται στην ελάχιστη ευαισθησία του πομποδέκτη. Επίσης, σε 
πειράματα που έγιναν σε ένα δίκτυο αποτελούμενο από τριάντα μονάδες-κόμβους 
Tmote Sky ώστε να μετρηθεί το πραγματικό εύρος ζώνης, προέκυψε ότι μια μονάδα 
(mote) είναι ικανή να χρησιμοποιήσει σχεδόν το μισό ενός πλήρους εύρους ζώνης 
δεδομένων του καναλιού ή 125kbps. Όταν και οι 30 κόμβοι μεταδίδουν όσο 
γρηγορότερα γίνεται, το Tmote Sky περιορίζεται σε ένα μέσο ρυθμό λήψης των 
150kbps. Η απόδοση βέβαια, όπως είπαμε μπορεί να αυξηθεί χρησιμοποιώντας τον 
ελεγκτή DMA για την απευθείας μετάδοση δεδομένων χωρίς την μεσολάβηση της 
MCU καθώς και τη μείωση των συμβάντων διακοπής υλικού και υπερχείλισης της 
ενδιάμεσης μνήμης. 
 

2.4.5 Αισθητήρες  υγρασίας/θερμοκρασίας  και φωτός 
 
      Πάνω στην πλακέτα του sky mote βρίσκονται ενσωματωμένοι αισθητήρες 
υγρασίας/θερμοκρασίας και φωτός, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
πλήθος εφαρμογών. Ο αισθητήρας υγρασίας/θερμοκρασίας, κατασκευασμένος από 
την εταιρεία Sensirion AG, παράγεται χρησιμοποιώντας μια CMOS επεξεργασία και 
συνδυάζεται με έναν 14bit αναλογικό/ψηφιακό μετατροπέα (A/D converter). Ο 
αισθητήρας φωτός χρησιμοποιεί φωτοδιόδους, στη συγκεκριμένη περίπτωση 
κατασκευασμένους από την Hamamatsu Corporation, οι οποίοι ‘αντιδρούν’ στην 
ακτινοβολία φωτός. Τέλος, ο μικροελεγκτής MPS430 διαθέτει και εσωτερικούς 
αισθητήρες θερμοκρασίας και τάσης οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω 
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της διεπαφής ADC του μικροελεγκτή. Η θύρα τάσης (είσοδος 11) στον 12-bit ADC 
καταγράφει την έξοδο από έναν διαχωριστή τάσης. 

 
Η μετατροπή των μονάδων ADC που καταγράφονται, σε μονάδες τάσης γίνεται με 
βάση την παρακάτω σχέση: 

R
RVADCCountsDV refCC

2
4096

××=  

 
 
Η είσοδος για τη θερμοκρασία είναι μια δίοδος θερμοκρασίας συνδεδεμένη στην 
εσωτερική θύρα 10 του ADC. Η τυπική απόκριση του αισθητήρα φωτός φαίνεται 
στην επόμενη εικόνα: 
 

 
 

Εικόνα 2.19: Τυπική απόκριση του εσωτερικού αισθητήρα φωτός 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

3 
 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

 
 
 
 
 

 
3.1 Εισαγωγή 

Τα πρώτα ασύρματα ενσωματωμένα συστήματα αισθητήρων έτρεχαν πάνω σε 
προσωπικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούσαν κυρίως προγράμματα Linux. Όταν η 
ανάπτυξη αυτών των δικτύων πέρασε από τους μικροεπεξεργαστές (microprocessors)  
στους μικροελεγκτές (microcontrollers), το Linux είχε πάψει πια να αποτελεί την 
κατάλληλη επιλογή. Οι εφαρμογές των συστημάτων της εποχής εκείνης 
αναπτύσσονταν  κυρίως σε τυπική γλώσσα C ή κατευθείαν σε γλώσσα assembly. Ο 
προγραμματισμός όμως σε αυτή τη γλώσσα είναι δύσκολο να αναλυθεί και επίσης 
μπορεί εύκολα να καταλήξει εκτός ελέγχου όταν η πολυπλοκότητα της εφαρμογής 
αυξηθεί. Σε πολυκλιμακωτά  συστήματα το πρόβλημα μπορεί να επιληφθεί με 
αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (object-oriented programming), ο οποίος 
καθιστά ευκολότερο το διαχωρισμό πολύπλοκων προγραμμάτων σε ανεξάρτητα, 
ευκολοσύνθετα στοιχεία.  Αλλά ο προγραμματισμός με προσανατολισμό στο 
αντικείμενο  απαιτεί δυναμική παραχώρηση μνήμης και τείνει να απαιτεί 
περισσότερους προγραμματιστικούς πόρους, κάτι το οποίο τον κρίνει ακατάλληλο για 
ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems). Η γλώσσα NesC, η οποία 
αναπτύχθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου UC Berkeley, αντιπροσωπεύει ένα 
νέο πολλά υποσχόμενο πεδίο για τους σχεδιαστές εφαρμογών. Είναι κατάλληλα 
σχεδιασμένη για ενσωματωμένα συστήματα δικτύων και υποστηρίζει ένα 
προγραμματιστικό μοντέλο που ενσωματώνει αντιδραστικότητα με το περιβάλλον, 
ταυτοχρονισμό και δυνατότητα επικοινωνίας.  

Ένα βασικός άξονας επικέντρωσης της NesC είναι η ο ολιστικός σχεδιασμός 
συστημάτων. Οι εφαρμογές των μονάδων-αισθητήρων (motes) είναι βαθιά 
συνδεδεμένες στο υλικό και κάθε μονάδα τρέχει μια εφαρμογή κάθε φορά. Αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει τρεις σημαντικές ιδιότητες. Πρώτον, όλοι οι πόροι θεωρούνται 
στατικοί. Δεύτερον, αντί της χρησιμοποίησης ενός γενικής εξυπηρέτησης  
λειτουργικού συστήματος, οι εφαρμογές κατασκευάζονται από ένα σύνολο στοιχείων 
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συστήματος συσχετισμένων με συγκεκριμένο κώδικα. Τρίτον, τα ‘όρια-σύνορα’ 
υλικού/λογισμικού  εξαρτώνται από την εφαρμογή και την πλατφόρμα υλικού που 
χρησιμοποιείται και είναι σημαντικό να σχεδιάζονται για ευέλικτη αποδόμηση. 

 
Υπάρχει ένας αριθμός μοναδικών προκλήσεων που η γλώσσα NesC πρέπει να 

επιληφθεί: 
 
Οδήγηση από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον 

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα υπολογιστών, τα motes 
χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων και τον έλεγχο του τοπικού 
περιβάλλοντος, παρά για γενικής φύσεως υπολογισμούς. Αυτή η ιδιαιτερότητα οδηγεί 
σε δυο παρατηρήσεις: 
Η πρώτη είναι ότι τα motes είναι στοιχειωδώς οδηγούμενα από συμβάντα (event 
driven), αντιδρώντας  σε αλλαγές του περιβάλλοντος (άφιξη ενός μηνύματος, 
επίκτηση δεδομένων από αισθητήρες) παρά οδηγούμενα από διαδραστική 
(interactive) ή κατά δεσμίδες (batch) επεξεργασία.  Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι 
η ‘άφιξη’ ενός συμβάντος ή η επεξεργασία δεδομένων είναι συντρέχουσες 
δραστηριότητες, απαιτώντας έτσι μια μεθόδευση για διαχείριση του ταυτοχρονισμού 
αυτού που επιλαμβάνεται ενδεχόμενων σφαλμάτων (bugs) όπως οι συνθήκες 
συναγωνισμού (race conditions). 
 
Περιορισμένοι πόροι 

Οι μονάδες αυτές (motes) έχουν πολύ περιορισμένους φυσικούς πόρους, λόγω 
των ιδιαίτερων αναγκών για μικρό μέγεθος, χαμηλό κόστος και μικρή κατανάλωση 
ενέργειας. Οι περιορισμοί αυτοί δεν αναμένεται να εκλείψουν, καθώς τα οφέλη από 
την προσδοκία του  νόμου του Moore θα οδηγεί συνεχώς σε μείωση του μεγέθους και 
του κόστους παρά σε αύξηση δυνατοτήτων-ικανοτήτων στο ίδιο μέγεθος. 
 
Αξιοπιστία 

Αν και είναι αναμενόμενο οι μονάδες αυτές να παθαίνουν βλάβη λόγω 
σφαλμάτων υλικού, είναι έντονη η ανάγκη για εφαρμογές οι οποίες μπορεί να 
τρέχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές 
παρακολούθησης περιβάλλοντος πρέπει να είναι ικανές να συλλέγουν δεδομένα χωρίς 
την ανθρώπινη παρέμβαση για μήνες κάθε φορά. Ένας σημαντικός στόχος είναι η 
μείωση των σφαλμάτων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης (run-time errors), καθώς δεν 
υπάρχει ουσιαστικός μηχανισμός ανάκαμψης σφαλμάτων εκτός από την αυτόματη 
επανεκκίνηση του συστήματος. 
 
Μικρές απαιτήσεις για λειτουργίες πραγματικού χρόνου 

Παρόλο που υπάρχουν κάποιες εργασίες που είναι χρονικά κρίσιμες, όπως η 
διαχείριση της ασύρματης επικοινωνίας ή η σταθμοσκόπηση των αισθητήρων, σε 
γενικές γραμμές δεν υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις για  πραγματικού χρόνου 
λειτουργίες. Μάλιστα η εμπειρία έχει δείξει ότι οι όποιοι χρονικοί περιορισμοί 
μπορούν να ικανοποιηθούν έχοντας απόλυτο έλεγχο της εφαρμογής κα του 
λειτουργικού συστήματος και παράλληλα μειώνοντας την χρησιμοποίηση 
(utilization). Μια από τις λίγες  κρίσιμες από πλευράς χρόνου λειτουργίες στα δίκτυα 
αισθητήρων είναι η ασύρματη επικοινωνία. Δεδομένου όμως της βασικής 
αναξιοπιστίας της ραδιοζεύξης γενικότερα δε θα χρειαστεί απαραίτητα να  
ικανοποιήσουμε δύσκολες απαιτήσεις στον τομέα αυτό. 
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Παρόλο που η γλώσσα προγραμματισμού NesC είναι μια σύνθεση από πολλές 
υπάρχουσες γλώσσες οι οποίες εστιάζονται στα παραπάνω προβλήματα, εντούτοις 
παρέχει τρία σημαντικά στοιχεία: 

 
- Η γλώσσα ΝesC ορίζει ένα μοντέλο στοιχείων που υποστηρίζει συστήματα 
οδηγούμενα από συμβάντα. Το μοντέλο αυτό παρέχει αμφίδρομες διεπαφές 
(interfaces) προς απλοποίηση της ροής των συμβάντων και επιτρέπει αποδοτική και 
ελαφριά υλοποίηση χωρίς τη δημιουργία εικονικών συναρτήσεων και δυναμικών 
στοιχείων. 
-  Παράλληλα ορίζει ένα απλό αλλά συγκεκριμένο μοντέλο ταυτοχρονισμού σε 
συνδυασμό με εκτεταμένη ανάλυση κατά τη μεταγλώττιση: ο μεταγλωττιστής 
(compiler) της NesC εντοπίζει τις πλειονότητα των περιπτώσεων ανταγωνισμού 
δεδομένων (data race) κατά τη διάρκεια της μεταγλώττισης. Αυτός ο συνδυασμός 
επιτρέπει τη δημιουργία σύγχρονων εφαρμογών που απαιτούν περιορισμένους 
πόρους. 
-  Τέλος, η γλώσσα NesC παρέχει μια μοναδική ισορροπία μεταξύ της ανάλυσης 
προγράμματος, για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και τη μείωση του κώδικα, και της  
δυνατότητας για δημιουργία ολοκληρωμένων εφαρμογών. 
  
      Επειδή η γλώσσα NesC έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική στην περίπτωση 
ανάπτυξης εφαρμογών για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, χρησιμοποιείται σαν την 
προγραμματιστική γλώσσα για το λειτουργικό σύστημα TinyOS, ένα μικρό 
λειτουργικό σύστημα για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων που έχει υιοθετηθεί από ένα 
μεγάλο πλήθος ερευνητικών ομάδων σε όλο τον κόσμο. Σε εξέλιξη βρίσκονται 
έρευνες προς ανάπτυξη στο πρότυπο του TinyOS και άλλων γλωσσών 
προγραμματισμού αλλά μέχρι στιγμής η NesC είναι η μόνη γλώσσα που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη προγραμμάτων στο TinyOS. 
 
 

3.2 Το Λειτουργικό Σύστημα TinyOS 

3.2.1 Γενικά      
 
      Το TinyOS είναι ένα λειτουργικό σύστημα ειδικά σχεδιασμένο για ασύρματα 
ενσωματωμένα συστήματα. Έχει ένα προγραμματιστικό μοντέλο προσαρμοσμένο για 
εφαρμογές ‘οδηγούμενες από συμβάντα’ (event-driven), ενώ ο πυρήνας του απαιτεί 
από κοινού μόνο 400bytes κώδικα και μνήμης δεδομένων. Όλη η οργανωτική δομή 
του TinyOS, οι βιβλιοθήκες και οι εφαρμογές είναι γραμμένες στη γλώσσα 
προγραμματισμού NesC. Το TinyOs έχει πολλές σημαντικές ιδιότητες που επηρέασαν 
το σχεδιασμό της γλώσσας NesC: αρχιτεκτονική κατανεμημένη σε επιμέρους 
στοιχεία (component-based), ένα απλό μοντέλο ταυτοχρονισμού βασισμένο σε 
συμβάντα (event-based concurrency model) και λειτουργίες διαχωρισμένες σε φάσεις.  
 

3.2.2 Αρχιτεκτονική κατανεμημένη σε επιμέρους στοιχεία 
(Component based architecture) 
         

Το λειτουργικό σύστημα TinyOS παρέχει ένα σύνολο από στοιχεία συστήματος 
τα οποία μπορούν  να ‘επαναχρησιμοποιηθούν’. Μια εφαρμογή συνδέει τα επιμέρους 
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τμήματα-στοιχεία χρησιμοποιώντας μια καθορισμένη προδιαγραφή διασύνδεσης που 
είναι ανεξάρτητη από την υλοποίηση των στοιχείων. Κάθε εφαρμογή προσαρμόζει το 
σύνολο των στοιχείων που χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες. Παρόλο 
που τα περισσότερα στοιχεία ενός λειτουργικού συστήματος είναι αυτοτελείς μονάδες 
λογισμικού, κάποια από αυτά αποτελούν απλά περιτυλίγματα γύρω από το υλικό, 
κάνοντας έτσι δύσκολη τη διάκριση σε κάποιον χρήστη που θέλει να αναπτύξει μια 
εφαρμογή. Αναλύοντας διαφορετικές υπηρεσίες ενός λειτουργικού σε ξεχωριστά 
στοιχεία-τμήματα μας δίνεται η δυνατότητα να αποκλείσουμε από την εφαρμογή μας 
υπηρεσίες και στοιχεία που δε θα μας χρησιμεύσουν. 
 

3.2.3 Εργασίες και ταυτοχρονισμός βασισμένος σε γεγονότα 
(Tasks and event-based concurrency) 
 

Το λειτουργικό σύστημα TinyOS εκτελεί μόνο ένα πρόγραμμα αποτελούμενο 
από επιλεγμένα στοιχεία συστήματος και στοιχεία κατασκευασμένα για την 
εφαρμογή που απαιτείται.  Υπάρχουν δυο μηχανισμοί εκτέλεσης: οι εργασίες (tasks) 
και οι χειριστές συμβάντων υλικού (hardware event handlers).  Οι εργασίες είναι 
λειτουργίες των οποίων η εκτέλεση μετατίθεται χρονικά.  Εκτελούνται μέχρι την 
ολοκλήρωση τους και δεν προηγείται η μια της άλλης. Τα στοιχεία (components) μιας 
εφαρμογής μπορούν να θέσουν εργασίες προς εκτέλεση. Η χρήση αυτή των εργασιών 
από τα στοιχεία είναι επιθυμητή και λογική όταν οι χρονικές απαιτήσεις δεν είναι 
τόσο αυστηρές. Αυτό περιλαμβάνει ουσιαστικά τις περισσότερες λειτουργίες εκτός 
από την επικοινωνία σε χαμηλά επίπεδα (low-level). Για να εξασφαλίσουμε χαμηλή 
λανθάνουσα περίοδο κατά την εκτέλεση εργασιών, όλες οι ανεξάρτητες εργασίες 
πρέπει να είναι σχετικά σύντομες. Οι πολύπλοκες λειτουργίες θα έπρεπε να 
‘διασκορπίζονται’ σε πολλαπλές μικρές εργασίες. Άλλωστε, οι απαιτήσεις των 
δικτύων αισθητήρων για μεγάλη χρονική διάρκεια ζωής απαγορεύουν βαρύ 
υπολογιστικό φορτίο, διατηρώντας το σύστημα αντιδραστικό.  

Οι χειριστές συμβάντων υλικού εκτελούνται σε απάντηση μιας διακοπής υλικού 
(hardware interrupt)  και επίσης εκτελούνται μέχρι ολοκλήρωσης, αλλά μπορούν να 
προηγηθούν της εκτέλεσης μιας εργασίας ή ενός άλλου χειριστή συμβάντος υλικού. 
Λέγοντας διακοπή υλικού  ονομάζουμε ένα εξωτερικό συμβάν το οποίο προκαλεί τον 
επεξεργαστή να ξεκινήσει να εκτελεί μια προκαθορισμένη λειτουργία. Ο 
επεξεργαστής διαθέτει ένα πίνακα με διευθύνσεις λειτουργιών, μια για κάθε πιθανή 
διακοπή και αναμένει τον μεταγλωττιστή να συμπληρώσει κώδικα στην αρχή του 
μεταγλωττισμένου προγράμματος, ο οποίος θα συμπληρώνει κατάλληλα αυτόν τον 
πίνακα ανάλογα με το πρόγραμμα. Τα συμβάντα  υποδηλώνουν είτε ολοκλήρωση 
μιας λειτουργίας διαχωρισμένης σε φάσεις είτε ένα άλλο συμβάν από το περιβάλλον 
(όπως η λήψη ενός μηνύματος ή η παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος) . 
 

3.2.4 Λειτουργίες διαχωρισμένες σε φάσεις (Split-phase 
operations) 
 

Επειδή οι εργασίες εκτελούνται χωρίς τη δυνατότητα η μια να προηγηθεί της 
άλλης, το TinyOS δεν έχει λειτουργίες φραγμού.  Όλες οι λειτουργίες με αυξημένο 
λανθάνων χρόνο εκτελούνται σε φάσεις: η αίτηση μιας λειτουργίας και η 
ολοκλήρωση της εκτελούνται ξεχωριστά. Οι εντολές (commands) είναι τυπικά 
αιτήσεις για εκτέλεση μιας λειτουργίας. Εάν η λειτουργία αυτή είναι διαχωρισμένη σε 
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φάσεις, τότε η εντολή απαντά αμέσως, ενώ η ολοκλήρωσή της θα σηματοδοτήσει ένα 
συμβάν. Οι λειτουργίες που δε διαχωρίζονται σε φάσεις, όπως για παράδειγμα το 
άναμμα του led, δεν έχουν συμβάν ολοκλήρωσης. Ένα τυπικό παράδειγμα μιας 
λειτουργίας διαχωρισμένης σε φάσεις είναι η ασύρματη αποστολή ενός πακέτου. 
Κάποιο στοιχείο της εφαρμογής μπορεί να καλέσει την εντολή αποστολής send ώστε 
να ξεκινήσει την ασύρματη μετάδοση ενός μηνύματος, ενώ το στοιχείο που υλοποιεί 
την επικοινωνία σηματοδοτεί το συμβάν sendDone  μόλις η μετάδοση του μηνύματος 
έχει ολοκληρωθεί. Κάθε στοιχείο υλοποιεί το μισό της συνολικής διφασικής 
λειτουργίας και καλεί το άλλο. Η διασύνδεση (wiring) συνδέει τόσο τις εντολές όσο 
και τα συμβάντα με κατάλληλο τρόπο ώστε να δράσουν από κοινού και 
ολοκληρωμένα.  

Η διαμάχη πόρων τυπικά διαχειρίζεται μέσω απόρριψης σύγχρονων αιτήσεων. 
Στο παραπάνω παράδειγμα, εάν το στοιχείο που υλοποιεί την επικοινωνία δεν 
καταφέρει να χειριστεί πολλαπλές ταυτόχρονες λειτουργίες αποστολής, τότε 
σηματοδοτεί ένα μήνυμα λάθους όταν επιχειρηθεί μια ταυτόχρονη αποστολή. 
Εναλλακτικά, το στοιχείο που υλοποιεί την επικοινωνία θα μπορούσε να θέσει σε 
αναμονή την αίτηση για αποστολή προς μελλοντική επεξεργασία. 
       Το απλό μοντέλο ταυτοχρονισμού του TinyOS επιτρέπει υψηλό ταυτοχρονισμό 
με μικρό επίφορτο σε αντίθεση με το μοντέλο ταυτοχρονισμού βασισμένο σε νήματα 
στο οποίο οι στοίβες νημάτων καταναλώνουν πολύτιμη μνήμη. Παρόλα αυτά, όπως 
και κάθε ταυτόχρονο σύστημα, ο ταυτοχρονισμός και ο μη ντετερμινισμός μπορεί να 
είναι η αιτία πολύπλοκων προβλημάτων (bugs), συμπεριλαμβανομένου και του 
αδιεξόδου (deadlock).  
 
 

3.3 Η γλώσσα προγραμματισμού NesC 

 3.3.1 Γενικά - Σχεδιασμός της γλώσσας NesC 
 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, η γλώσσα NesC είναι μια γλώσσα 
προγραμματισμού προορισμένη για  ενσωματωμένα συστήματα (embedded 
systems), τα οποία αποτελούν ένα νέο πολλά υποσχόμενο χώρο για σχεδιαστές 
εφαρμογών.  Ένα παράδειγμα τέτοιου συστήματος είναι και τα δίκτυα αισθητήρων. Η 
NesC έχει σύνταξη όμοια με τη γλώσσα C, αλλά υποστηρίζει το μοντέλο 
ταυτοχρονισμού του TinyOS καθώς και μηχανισμούς διάρθρωσης, ονοματοδοσίας  
και διασύνδεσης στοιχείων λογισμικού σε πλήρως λειτουργικά ενσωματωμένα 
συστήματα δικτύων. Η βασικότερη επιδίωξη της γλώσσας NesC είναι να επιτρέψει 
στους σχεδιαστές εφαρμογών να κατασκευάσουν στοιχεία που είναι εύκολο να 
οδηγήσουν σε ολοκληρωμένα, σύγχρονα συστήματα, και ακόμη να εκτελεί 
εκτεταμένους ελέγχους κατά τη διάρκεια του μεταγλωττισμού. 

Οι εφαρμογές γραμμένες σε γλώσσα NesC  είναι κατασκευασμένες από στοιχεία 
(components) με σαφώς προσδιορισμένες αμφίδρομες διεπαφές (interfaces). 
Επίσης, η γλώσσα NesC προσδιορίζει, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ένα 
μοντέλο ταυτοχρονισμού βασισμένο σε εργασίες (tasks) και χειριστές διακοπής 
υλικού (hardware interrupt handlers) και ανιχνεύει ανταγωνισμούς δεδομένων 
κατά τη διάρκεια της μεταγλώττισης. 
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   Μερικές βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν το σχεδιασμό της γλώσσας NesC είναι: 
 

 Η γλώσσα NesC είναι μια προέκταση της C:  Η C παράγει αποδοτικό 
κώδικα για όλους τους μικροελεγκτές που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί 
σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Παρέχει όλες τις χαμηλού επιπέδου 
λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στο υλικό και η 
αλληλεπίδραση με τον υπάρχον κώδικα C καθίσταται απλουστευμένη. 
Επιπλέον, πολλοί προγραμματιστές είναι εξοικειωμένοι με τη γλώσσα C.       
Η C έχει όμως και μερικά σημαντικά μειονεκτήματα: Παρέχει μικρή 
βοήθεια στη συγγραφή ασφαλούς κώδικα ή στη δόμηση των εφαρμογών. 

 
 Συνολική προγραμματιστική ανάλυση: Τα προγράμματα στη NesC 
υπόκεινται σε συνολική προγραμματιστική ανάλυση (για ασφάλεια) και 
βελτιστοποίηση (για επίδοση). Συνεπώς, δεν εξετάζουμε ξεχωριστή 
σύνταξη-μεταγλώττιση στο σχεδιασμό της NesC. Το περιορισμένο μέγεθος 
προγράμματος στα motes κάνει αυτή την προσέγγιση δυνατή. 

 
 Η NesC είναι μια ‘στατική’ γλώσσα: Δεν υπάρχει δυναμική παραχώρηση 
μνήμης και το διάγραμμα κλήσεων είναι πλήρως γνωστό κατά τη διάρκεια 
της μεταγλώττισης. Αυτοί οι περιορισμοί κάνουν την όλη προγραμματιστική 
ανάλυση και βελτιστοποίηση εξαιρετικά απλούστερη και ακριβέστερη. 
Ακούγονται πιο επαχθείς απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα: Το μοντέλο 
στοιχείων (component model) και οι παραμετροθετημένες διεπαφές 
(parameterized interfaces) της NesC ελαχιστοποιούν την ανάγκη για 
δυναμική παραχώρηση μνήμης και δυναμική διεκπεραίωση. 

 
 Η NesC υποστηρίζει και αντανακλά το σχεδιασμό του λειτουργικού 

TinyOS: Η NesC βασίζεται στην ιδέα των επιμέρους στοιχείων, οπότε 
υποστηρίζει απευθείας το βασισμένο σε συμβάντα μοντέλο ταυτοχρονισμού 
του TinyOS. Επιπλέον, η NesC επιλαμβάνεται μοναδικά με το θέμα της 
ταυτόχρονης πρόσβασης σε μεριζόμενα δεδομένα. Στην πράξη, η γλώσσα 
NesC επέλυσε πολλά διφορούμενα στοιχεία σε σχέση με  τις έννοιες του 
TinyOS περί τμημάτων-στοιχείων και ταυτοχρονισμού και το TinyOS 
εξελίχθηκε πάνω στο μοντέλο της NesC. 

 

3.3.2 Προδιαγραφή στοιχείων-τμημάτων 
 

Μια εφαρμογή γραμμένη σε γλώσσα NesC αποτελείται από ένα ή περισσότερα 
στοιχεία συνδεδεμένα κατάλληλα μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν ένα εκτελέσιμο 
αρχείο. Ένα στοιχείο παρέχει (provides) και χρησιμοποιεί (uses) διεπαφές 
(interfaces). Αυτές οι διεπαφές είναι τα μοναδικά σημεία πρόσβασης στο στοιχείο και 
είναι αμφίδρομες. Μια διεπαφή, γενικά, απεικονίζει μια υπηρεσία (όπως η αποστολή 
ενός μηνύματος) και προσδιορίζεται από ένα τύπο διεπαφής (interface type). Η εικόνα 
3.1 δείχνει το στοιχείο TimerM, τμήμα της υπηρεσίας χρονομετρητή (timer) του 
TinyOS, το οποίο παρέχει τις διεπαφές StdControl και Timer και χρησιμοποιεί τη 
διεπαφή Clock (όλες οι διεπαφές φαίνονται στην εικόνα 3.2). Το στοιχείο TimerM 
παρέχει τη λογική που δημιουργεί την αντιστοιχία μεταξύ ενός ρολογιού υλικού 
(hardware clock)  και της έννοιας του χρονομετρητή ( timer) στο TinyOS. 
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Εικόνα 3.1: Προσδιορισμός και γραφική απεικόνιση του στοιχείου TimerM 
 

 

 
 

Εικόνα 3.2: Μερικοί τύποι διεπαφών 
 
 

Οι διεπαφές στη NesC είναι, όπως είπαμε, αμφίδρομες. . Μια διεπαφή δηλώνει 
ένα σύνολο από συναρτήσεις, οι οποίες καλούνται εντολές (commands), τις οποίες ο 
πάροχος μιας διεπαφής πρέπει να υλοποιήσει, καθώς και ένα σύνολο συναρτήσεων, 
ονομαζόμενων συμβάντα (events), τις οποίες ο χρήστης μιας διεπαφής πρέπει να 
υλοποιήσει. Για να καλέσει κάποιο στοιχείο τις εντολές σε ένα interface, πρέπει να 
υλοποιήσει τα συμβάντα αυτής της διεπαφής. Ένα στοιχείο από μόνο του μπορεί να 
χρησιμοποιεί και να παρέχει περισσότερες από μια διεπαφές καθώς και πολλαπλά 
στιγμιότυπα της ίδιας διεπαφής. Για παράδειγμα, η διεπαφή Timer  (Εικόνα 3.2) 
ορίζει  τις εντολές start και stop και το συμβάν fired. Στην Εικόνα 3.1, οι 
παρεχόμενες διεπαφές είναι αυτές που φαίνονται πάνω από το στοιχείο TimerM ενώ, 
αυτές που χρησιμοποιούνται παριστάνονται κάτω από αυτό. Τα ‘βέλη’ που δείχνουν 
προς τα κάτω απεικονίζουν τις εντολές, ενώ αυτά που δείχνουν προς τα πάνω 
απεικονίζουν τα συμβάντα. Παρόλο που η ίδια αλληλεπίδραση μεταξύ του timer και 
του πελάτη (client) θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω δυο ξεχωριστών 
διεπαφών (μια για τις εντολές start και stop και μια για το συμβάν fired), η 
ομαδοποίηση αυτών των εντολών και συμβάντων στην ίδια διεπαφή κάνει τον 
προσδιορισμό πιο ξεκάθαρο και βοηθάει στην αποφυγή λαθών κατά τη διασύνδεση  
των στοιχείων μεταξύ τους. Οι εκτελούμενες σε δυο φάσεις λειτουργίες μπορούν 
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εύκολα να μοντελοποιηθούν τοποθετώντας τις αιτούμενες εντολές και τα συμβάντα 
ανταπόκρισης στην ίδια διεπαφή. Στην Εικόνα 3.2 βλέπουμε δυο τέτοιες περιπτώσεις. 
Η διεπαφή send έχει την εντολή send και το συμβάν sendDone μέσα στο 
διαχωρισμένο σε φάσεις πακέτο send. Όμοια και η διεπαφή ADC χρησιμοποιείται για 
την μοντελοποίηση της διαχωρισμένης σε φάσεις λειτουργίας ανάγνωσης των τιμών 
του αισθητήρα, όπως θα δούμε και παρακάτω στην εφαρμογή που υλοποιήσαμε. 

Ο διαχωρισμός αυτός στους ορισμούς των τύπων των διεπαφών από τη χρήση 
τους στα στοιχεία προωθεί τον ορισμό πρότυπων διεπαφών, κάνοντας τα στοιχεία 
(components) πιο ευέλικτα και επαναχρησιμοποιήσιμα.. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 
ένα στοιχείο μπορεί να παρέχει και να χρησιμοποιεί τον ίδιο τύπο διεπαφής ή να 
παρέχει την ίδια διεπαφή περισσότερες από μια φορές. Σε αυτές τις περιπτώσεις το 
στοιχείο πρέπει να δώσει σε κάθε στιγμιότυπο της διεπαφής (interface instance) μια 
ξεχωριστή ονομασία χρησιμοποιώντας την χαρακτηριστική λέξη ‘as’, όπως φαίνεται 
και στο παράδειγμα της Εικόνας 3.1 για το Clk. Τέλος, ένα σημαντικό αλλά λεπτό 
σημείο είναι ότι οι αμφίδρομες διεπαφές μπορούν να υποστηρίξουν πολύ εύκολα τις 
διακοπές υλικού (hardware interrupts). Αντιθέτως, οι μονοσήμαντες διεπαφές που 
βασίζονται σε κλήσεις διαδικασιών υπαγορεύουν τη σταθμοσκόπηση υλικού 
(hardware polling) ή τη χρήση δυο ξεχωριστών διεπαφών για τις λειτουργίες υλικού 
και τις αντίστοιχες διακοπές (interrupts). 
 

3.3.3 Υλοποίηση στοιχείων-τμημάτων 
 

Υπάρχουν δύο είδη στοιχείων στη γλώσσα NesC: Τα modules και τα 
configurations. Τα modules παρέχουν τον κώδικα της εφαρμογής, υλοποιώντας μια ή 
περισσότερες διεπαφές. Τα configurations χρησιμοποιούνται για να συγκεντρώσουν 
τα υπόλοιπα στοιχεία μαζί, συνδέοντας διεπαφές που χρησιμοποιούνται από στοιχεία  
με διεπαφές που παρέχονται από άλλα στοιχεία. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται 
διασύνδεση ή wiring. Κάθε εφαρμογή περιγράφεται από μια διάρθρωση πάνω 
επιπέδου (top-level configuration) η οποία διασυνδέει τα στοιχεία εσωτερικά. 
       Το σώμα ενός module είναι γραμμένο σε κώδικα  NesC, ο οποίος μοιάζει με τη C 
έχοντας όμως σαφείς προεκτάσεις. Μια εντολή (command) ή συμβάν (event) f μέσα 
σε μια διεπαφή i ορίζεται ως i.f . Η κλήση (call) μιας εντολής γίνεται όπως και η 
κλήση μιας απλής συνάρτησης προτάσσοντας όμως την κωδική λέξη ‘call’ . Η χρήση 
της call γίνεται πρακτικά όταν ένα στοιχείο-πελάτης θέλει να εκτελέσει μια 
λειτουργία που παρέχεται από ένα στοιχείο-εξυπηρετητή. Όμοια, η σηματοδοσία 
ενός συμβάντος (event signal) γίνεται όπως η κλήση μιας συνάρτησης βάζοντας το 
πρόθεμα ‘signal’. Στην περίπτωση αυτή το ‘signal’ χρησιμοποιείται όταν το στοιχείο-
εξυπηρετητής θέλει να καλέσει μια λειτουργία μέσα στο στοιχείο-πελάτη. Το 
στοιχείο-πελάτης είναι υπεύθυνο στο να υλοποιήσει μια λειτουργία χειρισμού 
συμβάντος (event handling function) ώστε το στοιχείο –εξυπηρετητής να μπορέσει να 
την καλέσει. Με αυτό τον τρόπο ο πελάτης είναι στατικά συνδεδεμένος με τον 
εξυπηρετητή, όπως και το αντίστροφο, ικανοποιώντας έτσι και την απαίτηση 
σχεδιασμού της NesC: όλα είναι στατικά. Ο προσδιορισμός μιας εντολής ή ενός 
συμβάντος με την ονομασία i.f γίνεται με το πρόθεμα command ή event αντίστοιχα. 
Αυτός ο υπομνηματισμός γίνεται για τη βελτίωση της σαφήνειας του κώδικα.  

Το στοιχείο  TimerC, η υπηρεσία δηλαδή χρονομετρητή (timer) του TinyOS, 
υλοποιείται σαν configuration έτσι όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.3. Ο TimerC 
δημιουργείται από τη διασύνδεση των δυο υποστοιχείων που δίνονται κατά τη 
δήλωση των στοιχείων:  του TimerM (Εικόνα 3.1) και του HWClock (πρόσβαση στο 
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ρολόι του chip). Επίσης, o TimerC ορίζει μέσα στον κώδικά του τις διεπαφές 
StdControl και Timer ως ισοδύναμες με τις αντίστοιχες διεπαφές που υλοποιούνται 
από τον TimerM (StdControl = TimerM.StdControl , Timer = TimerM.Timer ) και 
συνδέει την διεπαφή του hardware ρολογιού (Clock) που χρησιμοποιείται από τον 
TimerM με αυτή που παρέχεται από τον HWClock (TimerM.Clk -> 
HWClock.Clock). Πρακτικά, τα βέλη στο configuration δείχνουν από το χρήστη μιας 
διεπαφής προς τον πάροχο της διεπαφής.  

 

 
Εικόνα 3.3: Υπηρεσία χρονομετρητή (timer) του TinyOS: TimerC configuration 

 
 

Η διεπαφή ενός στοιχείου μπορεί να διασυνδεθεί (wiring) περισσότερες από μια 
φορές. Σαν αποτέλεσμα, ένα αυθαίρετο πλήθος κλήσεων συγκεκριμένων εντολών 
μπορεί να διασυνδεθεί σε μια μόνο υλοποίηση της εντολής (“fan-in”), και επίσης μια 
απλή κλήση εντολής μπορεί να είναι συνδεδεμένη με ένα αυθαίρετο πλήθος 
υλοποιήσεων της εντολής (“fan-out”). Στη δεύτερη περίπτωση, οι πολλαπλές 
απαντήσεις από όλες τις κλήσεις πρέπει να συνδυαστούν σε μια. Αυτό γίνεται με το 
συνδυασμό των τιμών result_t με τη λογική πρόσθεση τους (logical AND). O τύπος 
απάντησης result_t επιστρέφει τις τιμές SUCCESS (1) και FAIL (0). Οπότε, με τη 
λογική πρόσθεσή τους, αν κάποια τιμή προκύψει FAIL, τότε αυτός που κάνει την 
κλήση βλέπει FAIL σαν τελική απάντηση. 

Τα περισσότερα στοιχεία στο TinyOS αντιπροσωπεύουν υπηρεσίες (όπως ο 
timer) ή τμήματα υλικού (όπως τα LEDs) και επομένως έχουν μια μοναδική 
υπόσταση. Παρόλα αυτά, κάποιες φορές είναι χρήσιμο να δημιουργήσουμε 
περισσότερες από μια υποστάσεις του ίδιου στοιχείου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 
τη χρήση ενός ‘αφαιρετικού’ στοιχείου και παραμέτρων. 
 

3.3.4  Ταυτοχρονισμός (concurrency) και ατμητότητα (atomicity) 
 
  Στο περιβάλλον του TinyOS, ο κώδικας εκτελείται είτε ασύγχρονα σε 
απόκριση μιας διακοπής (interrupt) είτε σε μια προγραμματισμένη σύγχρονη 
λειτουργία. Για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός συνθηκών ανταγωνισμού, 
διαχωρίζουμε τον κώδικα σε σύγχρονο και ασύγχρονο: 
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 Ασύγχρονος κώδικας (Asynchronous Code –AC): Κώδικας ο οποίος 
είναι προσβάσιμος από τουλάχιστον ένα χειριστή διακοπής υλικού 
(interrupt handler) 

 Σύγχρονος κώδικας (Synchronous Code – SC): Κώδικας ο οποίος είναι 
προσβάσιμος μόνο από εργασίες (tasks). 

 
Ο κανόνας που διέπει τις εργασίες, περί εκτέλεσης μέχρι ολοκλήρωσης και σε 

σειρά ακολουθίας οδηγεί άμεσα στην παρακάτω παραδοχή: 
 

Ο σύγχρονος κώδικας είναι άτμητος (atomic) αναφορικά με άλλο σύγχρονο κώδικα. 
 
       Με τον όρο ‘άτμητος – atomic’ εννοούμε  ότι  ο κώδικας αυτός θα εκτελείται 
χωρίς τη δυνατότητα ένας άλλος κώδικας να προηγηθεί. Ο κώδικας που περιλαμβάνει 
λειτουργίες διαχωρισμένες σε φάσεις, όπου εξ ορισμού θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 
δύο εργασίες, δεν είναι άτμητος συνολικά, αλλά καθένα από τα τμήματά του είναι. 
       Παρόλο που η μη δυνατότητα υπερτέρησης (non-preemption) μας βοηθάει στην 
αποφυγή ανταγωνισμών μεταξύ των εργασιών, υπάρχουν ακόμα κάποιες περιπτώσεις 
πιθανού ανταγωνισμού μεταξύ ασύγχρονου και σύγχρονου κώδικα, καθώς και μεταξύ 
δυο ασύγχρονων κωδίκων.  
 

 1ος ισχυρισμός : Κάθε πρόσβαση σε μια διαμοιραζόμενη παράμετρο από 
ασύγχρονο κώδικα είναι μια πιθανή περίπτωση ανταγωνισμού. 

 2ος ισχυρισμός : Κάθε πρόσβαση σε μια διαμοιραζόμενη παράμετρο που 
γίνεται παράλληλα τόσο από σύγχρονο όσο και ασύγχρονο κώδικα είναι 
πιθανή περίπτωση ανταγωνισμού. 

 
Για να αποκατασταθεί η ατμητότητα (atomicity) σε αυτές τις περιπτώσεις. ο 

προγραμματιστής έχει δύο επιλογές: είτε να μετατρέψει όλο το διαμοιραζόμενο 
κώδικα σε εργασίες (σύγχρονος κώδικας μόνο)  είτε  να κάνει χρήση των atomic 
sections (τμημάτων). Ένα atomic section είναι μια μικρή ακολουθία κώδικα που 
εκτελείται χωρίς τη δυνατότητα υπερτέρησης. Με βάση τα παραπάνω, κάθε 
προσπάθεια πρόσβασης σε μια διαμοιραζόμενη παράμετρο πρέπει να 
πραγματοποιείται μέσα σε ένα atomic section. Αυτό μας οδηγεί στη διατύπωση της 
παρακάτω βασικής αρχής: 
 
Κάθε πρόσβαση σε μια μεριζόμενη παράμετρο είτε δεν αποτελεί πιθανή κατάσταση 
ανταγωνισμού (σε περίπτωση σύγχρονου κώδικα μόνο) είτε συντελείται  μέσα σε ένα 
atomic section. 
 
     Αυτή η αρχή απλά εγγυάται ότι κάθε μεμονωμένη πρόσβαση στην περίπτωση  
αυτή είναι  ελεύθερη από ανταγωνισμούς. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι μια 
λανθασμένη χρήση των atomic sections δεν μπορεί να οδηγήσει σε συνθήκες 
ανταγωνισμού. 

3.3.5 Ταυτοχρονισμός στην NesC 
 

Ο ταυτοχρονισμός (concurrency) παίζει βασικό ρόλο στα στοιχεία της NesC. Τα 
συμβάντα (ή οι εντολές) μπορούν να σηματοδοτηθούν άμεσα ή έμμεσα από μια 
διακοπή, κάτι που τα κατατάσσει στον τομέα των ασύγχρονων κωδίκων. Για να 
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χειριστεί αυτόν τον ταυτοχρονισμό, η γλώσσα NesC παρέχει δυο εργαλεία, όπως 
αναφέραμε και προηγουμένως: τα atomic sections και τις εργασίες (tasks). 

Στην περίπτωση που ένας ασύγχρονος κώδικας αποκτά πρόσβαση σε μια 
μεταβλητή x, τότε κάθε πρόσβαση στη μεταβλητή αυτή έξω από  μια atomic δήλωση 
είναι λάθος που χτυπάει κατά τη μεταγλώττιση. Για αυτό, ο προγραμματιστής πρέπει 
να δηλώσει το τμήμα αυτό ως ‘atomic’  ή να προωθήσει το ανάλογο τμήμα του 
κώδικα σε μια εργασία (task). 

Η χρήση ασύγχρονου (async) κώδικα για την απόκριση σε μια διακοπή υλικού 
πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά.. Και αυτό γιατί, εκτελώντας ο ασύγχρονος 
κώδικας μια σχετικά χρονοβόρα διαδικασία επεξεργασίας, αναγκαστικά δεν αφήνει 
περιθώρια στον επεξεργαστή να χειριστεί αξιόπιστα άλλες διακοπές υλικού εκείνη τη 
στιγμή, με αποτέλεσμα το όλο σύστημα να χάνει σε ανταπόκριση και αξιοπιστία. Για 
αυτό το λόγο  το μέγεθος της επεξεργασίας που εκτελεί ο ασύγχρονος κώδικας πρέπει 
να είναι μικρό και τα atomic sections μέσα στον κώδικα πρέπει να αποφεύγουν την 
απευθείας κλήση εντολών ή σηματοδοσία συμβάντων όσο το δυνατόν περισσότερο. 
Στην περίπτωση που ένας ασύγχρονος κώδικας έχει να εκτελέσει  ένα μεγάλο 
επεξεργαστικό φόρτο μπορεί να θέσει μια εργασία η οποία θα αναλαμβάνει την 
επεξεργασία αυτή. Με αυτό τον τρόπο μεταφέρεται ο έλεγχος από ένα ασύγχρονο 
πλαίσιο εφαρμογής σε ένα σύγχρονο πλαίσιο. Η συγκεκριμένη εργασία θα εκτελεστεί 
σύγχρονα και, ενώ μπορεί να μην έχει ήδη ολοκληρωθεί, υπάρχει περίπτωση μια 
άλλη διακοπή υλικού να εμφανιστεί η οποία θα διαχειριστεί άμεσα (καθώς υπερτερεί 
της εργασίας) και με τον ίδιο τρόπο θα δημιουργηθεί μια νέα εργασία η οποία θα 
εκτελεστεί μόλις τελειώσει η προηγούμενη (καθώς η μια εργασία δεν μπορεί να 
προηγηθεί της άλλης). 
 

3.3.6 Παραμετροθετημένες διεπαφές (Parameterized interfaces) 
 

Στη NesC γίνεται ευρεία χρήση των παραμετροθετημένων διεπαφών. Μια 
παραμετροθετημένη διεπαφή (parameterized interface) επιτρέπει σε ένα στοιχείο του 
συστήματος να παρέχει πολλαπλές υποστάσεις μιας διεπαφής, οι οποίες παίρνουν μια 
συγκεκριμένη τιμή παραμέτρου κατά τη διάρκεια της μεταγλώττισης. Ένα στοιχείο 
ορίζει μια λίστα παραμέτρων η οποία δημιουργεί και μια ξεχωριστή διεπαφή για κάθε 
πλειάδα τιμών παραμέτρων. Οι παραμετροθετημένες διεπαφές χρησιμοποιούνται για 
τη μοντελοποίηση των Active Messages AM (Ενεργών Μηνυμάτων) του TinyOS. 
Στα Active Messages, τα πακέτα περιέχουν έναν αναγνωριστικό αριθμό ο οποίος 
προσδιορίζει ποιος χειριστής συμβάντων υλικού πρέπει να εκτελεστεί. Η διασύνδεση 
μιας parameterized διεπαφής πρέπει να ορίζει μια συγκεκριμένη διεπαφή μέσω μιας 
σταθεράς (τιμής). 

Σε ένα module, οι υλοποιήσιμες εντολές και τα συμβάντα μιας parameterized 
διεπαφής λαμβάνουν επιπλέον παραμέτρους που προσδιορίζουν την επιλεγμένη 
διεπαφή και επίσης επιλέγουν μια συγκεκριμένη διεπαφή όταν καλούν μια εντολή ή 
ένα συμβάν σε μια parameterized διεπαφή. Έτσι, για παράδειγμα, μπορούμε σε μια 
εφαρμογή να χρησιμοποιήσουμε πολλαπλούς χρονομετρητές (timers), καθένας από 
τους οποίους μπορεί να διαχειριστεί ανεξάρτητα. Μπορεί δηλαδή σε μια εφαρμογή 
ένα στοιχείο να χρειάζεται έναν timer που θα παίρνει τιμές από έναν αισθητήρα κάθε 
δευτερόλεπτο, ενώ παράλληλα ένα άλλο στοιχείο θα θέλει έναν timer ο οποίος θα 
χρονομετρεί με διαφορετικό ρυθμό ώστε να διαχειρίζεται την ασύρματη μετάδοση. 
Συνδέοντας (wiring) τη διεπαφή Timer καθενός  από αυτά τα στοιχεία σε  
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διαφορετική υπόσταση της διεπαφής Timer, που παρέχεται από τον TimerC, 
μπορούμε να δώσουμε σε κάθε στοιχείο το δικό του ‘προσωπικό’ Timer. 

 
 

3.4 Δομή Πακέτων και επικοινωνία στο TinyOS 

 3.4.1 Υπηρεσία επικοινωνίας – τρόπος μετάδοσης πακέτων 
 

Μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες του TinyOS και γενικότερα των δικτύων 
αισθητήρων είναι αυτή της επικοινωνίας. Όπως και σε άλλα δίκτυα δεδομένων, η 
βασική μονάδα επικοινωνίας είναι τα πακέτα. Ένα πακέτο δεν είναι τίποτα άλλο από 
μια σειρά bits με συγκεκριμένη αρχή και τέλος. Το TinyOS ορίζει μια συγκεκριμένη 
δομή στα πακέτα που ανταλλάσσονται μεταξύ των κόμβων-αισθητήρων. 

Το βασικό στοιχείο του TinyOS που παρέχει την επικοινωνία μεταξύ των 
κόμβων είναι το GenericComm. Το GenericComm παρέχει τις διεπαφές SendMsg και 
ReceiveMsg. Τα δεδομένα που στέλνονται είναι σε μορφή ‘raw data’ και η δομή τους, 
όπως χρησιμοποιούνται από την SendMsg.send(), είναι struct TOS_Msg, όπως 
ορίζεται στο αρχείο AM.h. Περιέχει πεδία για τη διεύθυνση αποστολής, τον τύπο 
μηνύματος (AM handler ID), το μήκος, το ωφέλιμο φόρτο δεδομένων (payload data) 
και άλλα που θα περιγραφούν και στην επόμενη παράγραφο. Η διασύνδεση (wiring) 
στο στοιχείο GenericComm γίνεται με τη χρήση παραμετροθετημένης διεπαφής 
(parameterized interface). Αυτό γιατί πολλά στοιχεία μπορεί να μοιράζονται το ίδιο 
κανάλι ταυτόχρονα αλλά το καθένα ενδιαφέρεται μόνο για τα δικά του δεδομένα. 
Κάθε πακέτο TinyOS περιέχει ένα πεδίο ‘group ID’ για αυτό το λόγο. Το μήκος του 
μηνύματος καταγράφεται επίσης  μέσα σε ξεχωριστό πεδίο του πακέτου ώστε ο 
δέκτης να γνωρίζει πόσα bytes να περιμένει κατά τη λήψη του μηνύματος και να 
διευκολύνεται έτσι η επικοινωνία. Επίσης, το μέγιστο μήκος του ωφέλιμου πεδίου 
‘payload’ είναι ορισμένο σε 29 bytes αλλά υπάρχει η δυνατότητα να αυξηθεί και 
παραπάνω. Συνήθως, για διευκόλυνση ορίζουμε πάντα μια δομή  για κάθε τύπο 
μηνύματος που θέλουμε να στείλουμε, ανάλογα με την εφαρμογή μας, και την 
τοποθετούμε στο πεδίο payload data του πακέτου TOS_Msg.  Με αυτό τον τρόπο 
πετυχαίνουμε καλύτερη διαχείριση των μηνυμάτων που λαμβάνουμε, ιδιαίτερα όταν 
επικοινωνούμε μεταξύ ενός υπολογιστή και ενός κόμβου-αισθητήρα. 

 
Κάθε κόμβος-αισθητήρας που θέλει να στείλει ένα μήνυμα καταχωρεί ένα χώρο 

ενδιάμεσης μνήμης (buffer) για την αποθήκευση των δεδομένων του μηνύματος πριν 
το στείλει στο send(). Στη συνέχεια, εάν το στρώμα μηνυμάτων (message layer) έχει 
χώρο για να αναλάβει την κυριότητα αυτού του τμήματος ενδιάμεσης μνήμης, τότε 
κάνει αποδεκτή την αίτηση αποστολής, παίρνει την κυριότητα και το στοιχείο που 
έκανε την αίτηση οφείλει να μην τροποποιήσει το χώρο αυτό ενδιάμεσης μνήμης 
μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής (SendDone). Για το λόγο αυτό, όπως θα δούμε 
και στην εφαρμογή που υλοποιήσαμε,  είναι συνηθισμένη τακτική να χρησιμοποιείται 
κώδικας που κατά κάποιο τρόπο θα ‘κλειδώνει’ το buffer  από κάθε απόπειρα 
πρόσβασης μέχρι ολοκλήρωσης της αποστολής. 
     Η διαχείριση μνήμης για τα εισερχόμενα μηνύματα είναι ενδογενώς δυναμική. 
Όταν το μήνυμα καταφθάνει, τότε συμπληρώνει ένα χώρο ενδιάμεσης μνήμης 
(buffer). Στη συνέχεια το στρώμα ΑΜ (Active Message layer) το αποκωδικοποιεί και 
το  στέλνει προς διεκπεραίωση. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία, το στοιχείο της 
εφαρμογής πρέπει να αποστείλει πίσω στο κατώτερο στρώμα ένα δείκτη που θα 
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δείχνει στην ενδιάμεση αυτή μνήμη. Στην περίπτωση όμως που η εφαρμογή 
χρειάζεται να αποθηκεύσει τα περιεχόμενα του μηνύματος προς περαιτέρω χρήση, 
μπορεί να αντιγράψει το μήνυμα σε ένα νέο buffer ή, καλύτερα, να επιστρέψει ένα 
νέο ελεύθερο χώρο μνήμης (buffer) για χρήση από το στρώμα δικτύου (buffer swap). 
 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία που 
εξασφαλίζουν την αξιόπιστη ασύρματη μετάδοση των πακέτων και τα οποία 
προσαρτώνται σε πεδία στο πακέτο πριν την αποστολή του. Ένα από αυτά είναι και η 
χρήση του  προοιμίου ‘preamble’. Το  προοίμιο ‘preamble’ αποτελεί μια 
συγκεκριμένη διάταξη από bit που αποστέλλονται πριν τη μετάδοση ενός πακέτου. 
Όπως ξέρουμε, το μήνυμα φτάνει στο στρώμα ραδιοζεύξης και ξεκινά η αποστολή 
του από τον πομπό σύμφωνα με τα bit του μηνύματος και τον τρόπο πρόσβασης στο 
μέσο (Media Access Control) που έχει καθοριστεί. Ένας ραδιοδέκτης ακούει σταθερά 
ένα κανάλι και προσπαθεί να ξεχωρίσει αν το επίπεδο της ενέργειας είναι αρκετά 
υψηλό ή τα χαρακτηριστικά του σήματος είναι αρκετά ώστε να αποτελούν ένα 
μεταδιδόμενο bit.  Εάν διαπιστώσει ότι όντως έτσι είναι, ξεκινά να δειγματοληπτεί με 
τη συχνότητα που έχει οριστεί από το πρότυπο ασύρματης μετάδοσης που 
χρησιμοποιεί. Οπότε εάν τα bit που αποτελούν το preamble είναι σωστά, ο δέκτης 
είναι σίγουρος ότι θα λάβει ένα πακέτο μηνύματος. Η διάρκεια που ο δέκτης θα 
δειγματοληπτεί το κανάλι, πριν σταματήσει, καθορίζεται από το πεδίο που ορίζει το 
μήκος του πακέτου. Βέβαια, επειδή ο θόρυβος είναι πιθανόν να προκαλέσει 
σφάλματα κατά την αποστολή του πακέτου, τα οποία και πρέπει να διορθωθούν ή να 
εντοπιστούν πριν το μήνυμα προωθηθεί από το δέκτη σε ανώτερα στρώματα, γίνεται 
προσάρτηση στο σώμα του πακέτου ενός πεδίου CRC κώδικα. Με κατάλληλη χρήση 
του πεδίου αυτού από το δέκτη είναι δυνατός ο εντοπισμός σφαλμάτων στο πακέτο 
μηνύματος που έλαβε. 

 
Για τη μείωση της πιθανότητας λάθους μετάδοσης μηνυμάτων και την όσο το 

δυνατόν πιο αξιόπιστη μετάδοση σε πολλούς κόμβους ταυτόχρονα, έχουν αναπτυχθεί 
διάφορα πρωτόκολλα Ελέγχου Πρόσβασης στο Μέσο (MAC protocols). Κάποια από 
αυτά μπορεί να καθορίζουν τη μετάδοση σε συγκεκριμένη συχνότητα για τον κάθε 
κόμβο (FDMA – Frequency Division Multiple Access – Πολλαπλή προσπέλαση με 
διαίρεση συχνότητας), άλλα μπορεί να ορίζουν στους κόμβους ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα για να μεταδώσουν, έτσι ώστε κανένας να μην μεταδίδει 
ταυτόχρονα την ίδια στιγμή (TDMA – Time Division Multiple Access – Πολλαπλή 
προσπέλαση με διαίρεση χρόνου)  ή να εφαρμόζουν πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης 
κώδικα (CDMA). Επίσης, συχνή είναι η χρήση πρωτοκόλλου CSMA (Carrier Sense 
Multiple Access) όπου οι κόμβοι ‘ακούν’ το κανάλι για ένα μικρό παράθυρο χρόνου 
πριν στείλουν το πακέτο, για την αποφυγή συγκρούσεων. Αυτός είναι και ο τρόπος 
πρόσβασης που ακολουθούν τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων που 
χρησιμοποιούν το TinyOS σαν λειτουργικό σύστημα. 
     Η ύπαρξη πεδίων με τις διευθύνσεις των κόμβων-αισθητήρων στα πακέτα που 
μεταδίδονται ασύρματα έδωσε τη δυνατότητα για βελτίωση της αξιοπιστίας 
μετάδοσης με χρήση πακέτων ACK για την επιβεβαίωση της λήψης πακέτων από τον 
παραλήπτη, καθώς και με χρήση του αμφίδρομου πρωτοκόλλου RTS-CTS, στο οποίο 
πομπός και δέκτης ανταλλάσουν πακέτα Request To Send και Clear To Send πριν 
ξεκινήσουν την μετάδοση των δεδομένων. Επίσης η δημιουργία σε κάθε κόμβο μιας 
λίστας με τους γείτονές του (‘πίνακας γειτόνων’ – ‘neighbor table’), η σωστή 
διαχείριση του  ανάλογα με την εφαρμογή,  και η χρήση αποδοτικών αλγορίθμων για 
τη διάδοση των πακέτων από τους κόμβους σε ένα κόμβο πηγή προσέφερε 
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σημαντικές ελπίδες για  ανάπτυξη αυτοδικτυούμενων συστημάτων αισθητήρων με 
δυνατότητα αποκατάστασης χαμένων κόμβων και επίσης δυνατότητες χωρικού 
εντοπισμού της θέσης τους, θέματα που αποτελούν ακόμα πεδία ερευνών για πολλές 
επιστημονικές ομάδες. 
 

3.4.2 Γενική δομή πακέτων TinyOS 
 

Όπως είδαμε και προηγουμένως, τα πακέτα στο TinyOS ακολουθούν μια γενική 
δομή η οποία διαφοροποιείται μερικώς, ανάλογα με την εφαρμογή που υλοποιεί ο 
κάθε χρήστης. Κάποια από τα σημεία που πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να 
κατανοήσει καλύτερα τη σύνθεση των πακέτων αυτών φαίνονται παρακάτω: 
 

• Ένα πακέτο δεδομένων στο TinyOS έχει μέγιστο μήκος 255 byte 
• Τα ‘πρωτογενή δεδομένα’ (raw data) περιβάλλονται και από τις δυο άκρες 

από ένα byte πλαισίου συγχρονισμού 0x7E. Αυτό χρησιμοποιείται για τη 
διαπίστωση της αρχής και του τέλους του κάθε πακέτου στη ροή των 
δεδομένων 

• Το πακέτο ‘raw data’ χρησιμοποιεί ένα byte διαφυγής 0x7D. Αυτό χρειάζεται 
στην περίπτωση που ένα byte στο πεδίο ωφέλιμου φόρτου (payload data) είναι 
το ίδιο με ένα δεσμευμένου κώδικα byte, όπως το byte πλαισίου 
συγχρονισμού 0x7E. Σε αυτή την περίπτωση το byte διαφυγής θα προηγηθεί 
των δεδομένων του payload data και τα ίδια θα μπουν αλλά μετά την πράξη 
τους με ‘ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Ή’ με το 0x20. Για παράδειγμα ένα byte πεδίου 
ωφέλιμων δεδομένων 0x7E θα εμφανιστεί στο πακέτο δεδομένων ως 0x7D 
0x5E  

• Τα δεδομένα των  bytes στέλνονται/παρουσιάζονται σε little-endian μορφή. 
Για παράδειγμα, το πεδίο διεύθυνσης UART των 2 bytes: 0x007E θα 
εμφανιστεί σαν ‘7E 00’ στο πακέτο δεδομένων. Δηλαδή MSB: 0x00  και LSB: 
0x7E  

 
 
 
Πακέτο Raw Data 
 
Το παρακάτω διάγραμμα και ο πίνακας περιγράφουν τη δομή του πακέτου ‘raw data’. 
 
 
SYNC   BYTE Packet Type Payload Data SYNC_BYTE 

0 1 2...n-1 n 
 
 

Εικόνα 3.4: Δομή πακέτου raw data 
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Byte# Πεδίο Περιγραφή 
0 SYNC_BYTE 

Πάντα  0x7E 

1 Packet Type Υπάρχουν 5 γνωστοι τύποι πακέτων: 
 
  •     P_PACKET_NO_ACK (0x42) – πακέτο χρήστη χωρίς απαίτηση 
ACK. 
  •     P_PACKET_ACK (0x41) – Πακέτο χρήστη. Απαιτείται ACK. 
Περιλαμβάνει ένα byte πρόθεμα. Παραλήπτης πρέπει να στείλει 
P_ACK απάντηση με πρόθεμα byte για περιεχόμενο. 
  •     P_ACK (0x40) - Η ACK απόκριση σε ένα πακέτο 
P_PACKET_ACK. Περιλαμβάνει το byte πρόθεμα στα περιεχόμενα. 
  •     P_UNKNOWN (0xFF) - Άγνωστος τύπος πακέτου. 

2...n-l 
Payload Data Στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι ένα TinyOS μήνυμα ποικίλου 

μήκους, όπως περιγράφεται παρακάτω 
n SYNC_BYTE Πάντα  0x7E 

 
Πίνακας 3.1:  Περιγραφή δομής πακέτου raw data 

 
 
 
 

Πακέτο TinyOS 
 
Το πεδίο ‘payload data’ θα είναι τυπικά τύπου TinyOS message, όπως καθορίζεται 
από τη δομή TOS_Msg στο αρχείο AM.h στου φακέλους της εγκατάστασης. Αυτή η 
δομή φαίνεται παρακάτω: 
 
typedef struct TOS_Msg { 
/* The following fields are transmitted/received on the radio. */ 
uint16_t addr; 
uint8_t type; 
uint8_t group; 
uint8_t length; 
int8_t data[TOSH_DATA_LENGTH]; 
uint16_t crc; 
/* The following fields are not actually transmitted or received 
*on the radio! They are used for internal accounting only. 
*The reason they are in this structure is that the AM interface 
*requires them to be part of the TOS_Msg that is passed to 
*send/receive operations. 
*/ 
uint16_t strength;  
uint8_t ack;  
uint16_t time;  
uint8_t sendSecurityMode;  
uint8_t receiveSecurityMode;  
} TOS_Msg 
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Το πακέτο TOS_Msg περιγράφεται παρακάτω: 
 
 

Address Message Type Group ID Data Length Data CRC 

0 1 2 3 4 5...n-2 n-1 n
 

Εικόνα 3.5: Δομή πακέτου TOS_Msg 
 
 
 

Byte# Πεδίο Περιγραφή 

0-1 Address 

Ένας απ’τους 3 τύπους τιμών: 
•     Broadcast Address (0xFFFF) – μήνυμα σε όλους 
τους κόμβους. 
•     UART Address (0x007e)- μήνυμα από ένα 
κόμβο σε μια σειριακή θύρα. Όλα τα εισερχόμενα 
μηνύματα θα έχουν αυτή τη διεύθυνση. 
•     Node Address – Η μοναδική ID ενός κόμβου για 
τη λήψη μηνύματος. 

2 Message Type 

Active Message (AM) μοναδικό αναγνωριστικό  για 
τον τύπο μηνύματος. Τυπικά κάθε εφαρμογή έχει το 
δικό του τύπο μηνύματος. Παραδείγματα: 
•         AMTYPE_XUART     = 0x00 
•         AMTYPE_MHOP_DEBUG = 0x03 
•         AMTYPE_SURGE_MSG =0x11 
•         AMTYPE_XSENSOR   = 0x32 
•         AMTYPE_XMULTIHOP =0x33 
•         AMTYPE MH0P MSG  = 0xFA 

3 Group ID 

Μοναδικά αναγνωρίσιμο για τον γκρούπ των 
κόμβων που συμμετέχουν στο δίκτυο. Η εξ’ ορισμού 
τιμή είναι: 125 (0x7d). Μόνο τα motes με το ίδιο 
groupID θα επικοινωνούν μεταξύ τους 

4 Data Length 
Το μήκος (l)σε bytes του πεδίου data payload. Αυτό 
δεν περιλαμβάνει τον CRC ή bytes συγχρονισμού 
πλαισίου. 

5…n-2 Payload data 

Το πραγματικό περιεχόμενο του μηνύματος.. Τα 
δεδομένα βρίσκονται στα byte 5 εώς byte 5 σύν το 
μήκος των δεδομένων (l). Τα δεδομένα είναι 
ανάλογα με τον τύπο μηνύματος. Συγκεκριμένοι 
τύποι φαίνονται στην επόμενη περιγραφή . 

n-1, n CRC 

Κώδικας των 2 byte ο οποίος διασφαλίζει την 
ακεραιότητα του μηνύματος. Ο CRC περιέχει τον 
Packet Type συν ολόκληρο το unescaped TinyOS 
μήνυμα. 

 
Πίνακας 3.2: Περιγραφή δομής πακέτου TOS_Msg 
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Multihop Μήνυμα 
 
Το πεδίο payload data μέσα σε ένα TinyOS μήνυμα είναι raw data ειδικά για την 
εφαρμογή που έχει ενσωματωθεί στη μονάδα Tmote. Σε πολλές περιπτώσεις, 
ειδικότερα σε εφαρμογές που αξιοποιούν ad hoc δικτύωση βρόχου, η εφαρμογή 
χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Multihop μηνύματος. Ο ορισμός του μηνύματος 
Multihop φαίνεται παρακάτω: 
 
typedef struct MultihopMsg { 
uint16_t sourceaddr; 
uint16_t originaddr; 
int16_t seqno; 
uint8_t hopcount; 
uint8 t data[(TOSH DATA LENGTH - 7)]; 
} 
 
Η μορφή και η περιγραφή του πακέτου φαίνονται παρακάτω: 
 
 

Source Address Origin Address Sequence  Number Hop Count Application Data
0 1 2 3 4 5 6 7…n 

 
Εικόνα 3.6: Δομή πακέτου Multihop Message 

 
 

Byte# Πεδίο Περιγραφή 

0,1 Source Address Η διεύθυνση του κόμβου που έκανε την προώθηση. 

2,3 Origin Address Η διεύθυνση του κόμβου που δημιούργησε το 
μήνυμα. 

4,5 Sequence Number Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της 
διαδρομής και τον υπολογισμό χαμένων πακέτων 

6 Hop Count Χρησιμοποιείται για τον αριθμητικό υπολογισμό της 
διαδρομής. Αριθμός διασχιζόμενων κόμβων. 

7...n Application Data Τα  επακριβή  δεδομένα. Ανάλογα με την εφαρμογή 

 
Πίνακας 3.3: Περιγραφή της δομή του πακέτου Multihop Message 

 
 
Τέλος, τα δεδομένα μέσα στο πεδίο application data του Multihop Message είναι raw 
data ειδικά ορισμένα για να ικανοποιούν την εφαρμογή του τελικού χρήστη. Ο τύπος 
των δεδομένων προσδιορίζεται από το πεδίο Message Type στο byte 2 του TinyOS 
μηνύματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

4 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
 
 
 
 
 

4.1 Γενική περιγραφή της εφαρμογής  

Η ασύρματη τεχνολογία για την παρακολούθηση από απόσταση ασθενών με τη 
βοήθεια των δικτύων αισθητήρων αποτελεί, όπως αναφέραμε αναλυτικά, μια 
αναδυόμενη εφαρμογή με πολλές προεκτάσεις. Βασιζόμενοι σε αυτή την 
πραγματικότητα αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε μια εφαρμογή που είχε ως στόχο την 
καταγραφή βασικών ζωτικών παραμέτρων ενός ασθενή και την ασύρματη μετάδοση 
τους, μέσα από ένα δίκτυο αισθητήρων, σε ένα σταθμό βάσης, καθώς και την 
περαιτέρω επεξεργασία τους εκεί. Η καταγραφή αυτή έγινε αρχικά για το καρδιακό 
σήμα με αντίστοιχη κατασκευή ενός κυκλώματος ηλεκτροκαρδιογράφου, αλλά το 
σύστημα είναι σχεδιασμένο σε ανεξάρτητα τμήματα ώστε να μπορεί να δεχθεί και  
άλλες συσκευές καταγραφής, όπως για παράδειγμα επιταχυνσιόμετρα 
(accelerometers), για την καταγραφή της αναπνοής ή της κίνησης του ασθενή.  Στις 
ακόλουθες παραγράφους περιγράφονται τα τμήματα από τα οποία αποτελείται η 
εφαρμογή, ο τρόπος σύνδεσής τους καθώς και ο κώδικας που υλοποιήθηκε. 

Το καρδιακό σήμα καταγράφεται από το κύκλωμα του καρδιογράφου (3 
απαγωγών), η έξοδος του οποίου καταλήγει στην ασύρματη μονάδα Tmote Sky. Το 
Tmote αναλαμβάνει την αποστολή του σήματος ασύρματα σε ένα σταθμό βάσης, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή μια επιπλέον μονάδα Tmote. Η δεύτερη αυτή 
μονάδα είναι συνδεδεμένη με ένα φορητό υπολογιστή μέσω θύρας USB και προωθεί 
τα δεδομένα που λαμβάνει, έτσι ώστε να μπορούμε να τα απεικονίσουμε στην οθόνη 
του υπολογιστή σε συνεχή ροή ή να τα αποθηκεύσουμε και να τα επεξεργαστούμε 
στη συνέχεια. 
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4.2 Περιγραφή του υλικού της εφαρμογής – σύνδεση και 

επικοινωνία επιμέρους τμημάτων 

 
Η εφαρμογή που υλοποιήσαμε αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: 
 
1. Κύκλωμα Ηλεκτροκαρδιογράφου 

 
Το κύκλωμα αυτό κατασκευάστηκε στο εργαστήριο σε πλακέτα για τη μέτρηση 

του καρδιακού σήματος, το οποίο αποτέλεσε και το σήμα που στάλθηκε ασύρματα 
μέσω των καρτών Tmote Sky. Υλοποιεί έναν καρδιογράφο τριών απαγωγών (3 
ηλεκτρόδια RA-LA-RL) και τροφοδοτείται με τάση 9-36 V DC. Τα χαρακτηριστικά 
και η αναλυτική κατασκευή του κυκλώματος παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. 
Η αναλογική έξοδος του καρδιογράφου μπαίνει ως είσοδος στο επόμενο τμήμα της 
εφαρμογής (Tmote Sky). 

 

 
             

Eικόνα 4.1: Το κύκλωμα του Ηλεκτροκαρδιογράφου  
 

 
2. Τμήμα αποστολής σήματος – μονάδα Tmote Sky 

 
Το τμήμα αυτό αποτελείται από μια μονάδα Tmote Sky που συνδέεται με την 

έξοδο του ηλεκτροκαρδιογράφου και αναλαμβάνει την αποστολή του σήματος 
ασύρματα. Τα χαρακτηριστικά της μονάδας tmote έχουν περιγραφεί αναλυτικά σε 
προηγούμενο κεφάλαιο. Η τροφοδότησή της γίνεται μέσω 2 αλκαλικών μπαταριών 
1,5 V τύπου ΑΑ. Η μονάδα αυτή διαθέτει, όπως είδαμε, και ένα πλήθος pins 
εισόδου/εξόδου (16 pins σύνολο), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
αναλογικές είσοδοι/έξοδοι για τη σύνδεση πολλών ακόμα συσκευών. Στην περίπτωση 
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μας το σήμα εξόδου του καρδιογράφου τοποθετήθηκε στο κατάλληλο pin εισόδου 
του ADC ( pin3 - analog input 0 – ADC0). Το σήμα αυτό δειγματοληπτείται  με 
κατάλληλο ρυθμό και στη συνέχεια τα δείγματα αυτά αποστέλλονται ασύρματα,  
μέσα σε πακέτα δεδομένων, σε κάποιο σταθμό βάσης. Ο προγραμματισμός του tmote 
ώστε να εκτελεί την παραπάνω λειτουργία έγινε με την εγκατάσταση της εφαρμογής 
EcgSense που υλοποιήσαμε γι’ αυτό το σκοπό. Ο κώδικας της εφαρμογής αυτής 
περιγράφεται παρακάτω.  

 
 

 
 

Εικόνα 4.2: Σύνδεση μονάδας tmote με κύκλωμα ΗΚΓ για ασύρματη αποστολή 
καρδιακού σήματος  

 
 

3. Τμήμα λήψης και επεξεργασίας σήματος  
 
Το τρίτο τμήμα της εφαρμογής μας αποτελείται από μια μονάδα Tmote Sky που 

είναι συνδεδεμένη με ένα φορητό υπολογιστή μέσω της θύρας USB. Η μονάδα είναι 
προγραμματισμένη με την εφαρμογή TOSBase, η οποία έχει ως λειτουργία να 
λαμβάνει τα πακέτα που στέλνονται ασύρματα από την προηγούμενη μονάδα tmote 
και να τα προωθεί στη σειριακή θύρα του υπολογιστή. Ο υπολογιστής που 
χρησιμοποιήσαμε κυρίως ήταν ένας φορητός υπολογιστής με επεξεργαστή Intel 
Centrino 1,73GHz κα λειτουργικό σύστημα Windows XP Home Edition SP2. Η 
απεικόνιση και επεξεργασία των σημάτων που λαμβάνουμε γίνεται στον υπολογιστή 
με τη βοήθεια των εργαλείων που θα περιγράψουμε στη συνέχεια. Τέλος, η 
τροφοδότηση της συσκευής γίνεται μέσω της θύρας USB (3V) χωρίς την ανάγκη 
χρήσης επιπλέον μπαταριών. 
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Εικόνα 4.3: Το τμήμα λήψης της εφαρμογής. Μονάδα Tmote Sky 
συνδεδεμένη με τον υπολογιστή  

 
 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι για τη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων 
στον υπολογιστή, πριν ακόμα υλοποιηθεί ο κώδικας EcgSense για την ασύρματη 
μετάδοση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, καθώς επίσης και για σύγκριση των 
κυματομορφών που παίρναμε πριν και μετά την ασύρματη μετάδοση του, έγινε 
διασύνδεση μέσω GPIB interface του υπολογιστή και του ψηφιακού παλμογράφου 
που χρησιμοποιήσαμε. Έτσι, συνδέοντας την έξοδο του ηλεκτροκαρδιογράφου με το 
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probe του παλμογράφου απεικονίζαμε το σήμα του στην οθόνη του παλμογράφου 
και, παράλληλα, το αποθηκεύαμε στον υπολογιστή. Αυτή η διασύνδεση θα 
περιγραφεί πιο αναλυτικά στη συνέχεια.  
 
 

4.3 Περιγραφή του κώδικα της εφαρμογής 

4.3.1 Μονάδα tmote συνδεδεμένη με τον ηλεκτροκαρδιογράφο 
 

Ο κώδικας που υλοποιήθηκε για το tmote που είναι συνδεδεμένο με τον 
ηλεκτροκαρδιογράφο, στηρίζεται πάνω σε μια βασική εφαρμογή των δικτύων 
αισθητήρων. Αυτή της περιοδικής δειγματοληψίας ενός αισθητήρα και της αποστολής 
των τιμών σε ένα σταθμό βάσης. Στην προκειμένη περίπτωση το σήμα που 
δειγματοληπτείται είναι το καρδιακό σήμα που προκύπτει στην έξοδο του 
ηλεκτροκαρδιογράφου. Το σήμα αυτό, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, 
τοποθετείται στο κατάλληλο pin εισόδου του Tmote Sky (pin3 - analog input 0 – 
ADC0), δειγματοληπτείται με τον κατάλληλο ρυθμό και στη συνέχεια αποστέλλεται 
ασύρματα σε ένα ή περισσότερα tmotes που είναι συνδεδεμένα σε υπολογιστές. Στην 
εφαρμογή μας, η δειγματοληψία γίνεται με συχνότητα 512Hz, ενώ όταν 
συγκεντρωθεί ένα σύνολο 10 δειγμάτων, αυτά τοποθετούνται σε πακέτο και 
αποστέλλονται ασύρματα. 

Τον κύριο κώδικα της εφαρμογής μας τον ονομάσαμε EcgSence. Όπως 
περιγράψαμε στο τρίτο κεφάλαιο, κάθε εφαρμογή αποτελείται από δυο στοιχεία, ένα 
module, όπου περιγράφεται το κυρίως σώμα της εφαρμογής, και ένα configuration 
όπου γίνεται η διασύνδεση των επιμέρους τμημάτων μεταξύ τους. Τα βασικά στοιχεία 
που χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή και περιγράφονται και στο configuration 
αρχείο (EcgSence.nc) είναι τα Main, TimerC για την υλοποίηση του timer, 
GenericComm για την υλοποίηση της διεπαφής που αναλαμβάνει την ασύρματη 
επικοινωνία, LedsC για την πρόσβαση στα leds, ADCC για την πρόσβαση στον AD 
μετατροπέα καθώς και το στοιχείο OscopeC το οποίο παρέχει τη διεπαφή Oscope της 
οποίας τη χρήση θα περιγράψουμε στη συνέχεια. Το Main είναι το στοιχείο που 
εκτελείται πρώτο σε μια εφαρμογή TinyOS. Δηλαδή η εντολή Main.StdControl.init() 
είναι η πρώτη εντολή που εκτελείται στο TinyOS ακολουθούμενη από την 
Main.StdControl.start(), όπου η StdControl είναι η διεπαφή που χρησιμοποιείται 
κοινώς για την αρχικοποίηση και την έναρξη εκτέλεσης των διαφόρων στοιχείων του 
TinyOS.  
  

4.3.1.1 Module  EcgSenseM 
 

Το στοιχείο EcgSenseM είναι το κυρίως σώμα της εφαρμογής μας. Υλοποιεί τη 
διεπαφή StdControl και χρησιμοποιεί τις διεπαφές Timer, Leds, ADC, ADCControl  
και Oscope. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καλεί κάθε εντολή που δηλώνεται σε αυτές 
τις διεπαφές και επίσης ότι πρέπει να υλοποιεί τα συμβάντα που σηματοδοτούνται 
(signaled) από αυτές.  Στην τελευταία διεπαφή (Oscope) δίνουμε το στιγμιότυπο 
όνομα (interface instance) OEcgSense υλοποιώντας τη δυνατότητα που μας δίνει το 
TinyOS για χρήση μιας διεπαφής περισσότερες από μια φορές. Στην περίπτωση μας 
δε χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε τη διεπαφή αυτή δεύτερη φορά αλλά δώσαμε 
αυτή την ονομασία για μεγαλύτερη ευελιξία σε μια πιθανή προέκταση του κώδικα. 
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Η πορεία που ακολουθείται στον κώδικα EcgSenseM είναι η εξής: Αφού γίνουν 
οι κατάλληλες αρχικοποιήσεις των στοιχείων καλείται ο Timer με επαναλαμβανόμενο 
τρόπο (TIMER_REPEAT) και με χρονικό διάστημα 2ms μεταξύ των κάθε κλήσεων.  
Ο Timer είναι όπως είδαμε μια λειτουργία που εκτελείται σε φάσεις και το τέλος της 
σηματοδοτείται από το συμβάν fired(). Κάθε φορά που το στοιχείο που υλοποιεί τον 
Timer σηματοδοτεί το συμβάν αυτό, η εφαρμογή μας καλεί την ADC.getdata() ώστε 
να γίνει δειγματοληψία στο κανάλι που του έχουμε ορίσει.  Όταν η διαδικασία της 
δειγματοληψίας ολοκληρωθεί σηματοδοτείται το συμβάν ADC.dataready(), η 
υλοποίηση του οποίου θέτει την εργασία putData(). Σε αυτό το σημείο πρέπει να 
σημειώσουμε ότι το συμβάν dataReady() εκτελείται ασύγχρονα  και θέτει την εργασία 
(task) putData  η οποία εκτελείται σύγχρονα.  Η putData καλεί την εντολή 
OEcgSense.put() με όρισμα την τιμή που πήρε ο AD μετατροπέας  από την είσοδο. 

 
H εντολή put() ορίζεται στην διεπαφή Oscope (OEcgSense), και υλοποιείται 

στην εφαρμογή OscopeC. Ουσιαστικά η υλοποίηση της γίνεται στον κώδικα 
OscopeM, καθώς ο κώδικας OscopeC απότελεί απλά το configuration της εφαρμογής 
Oscope μέσα στο  οποίο δηλώνεται ότι παρέχεται η διεπαφή Oscope. Η εφαρμογή 
Oscope είναι μια ‘υπηρεσία’ που υπάρχει στις βιβλιοθήκες του TinyOS  για την 
αποστολή ενός συνόλου δεδομένων στην μορφή εκείνη των πακέτων που μπορεί να 
αναγνωρίσει και να απεικονίσει γραφικά η java εφαρμογή oscilloscope (στην οποία 
θα αναφερθούμε στη συνέχεια).  Δέκα (10) μετρήσεις από τον ADC συλλέγονται σε 
ένα μόνο Oscope μήνυμα κάθε φορά. Η ‘υπηρεσία’ Oscope διαχειρίζεται κατάλληλα 
τη συλλογή και την ενδιάμεση αποθήκευση (buffering) των δεδομένων για την 
εφαρμογή μας και στη συνέχεια, μόλις έχουν συγκεντρωθεί δέκα συνεχόμενες τιμές 
μετρήσεων, τις αποστέλλει μέσα σε ένα Oscope μήνυμα. Η υπηρεσία αυτή 
υποστηρίζει μέχρι και δυο κανάλια 0 ή 1 (ή και περισσότερα με τροποποίηση του 
κώδικα), γι’ αυτό και χρησιμοποιεί την έννοια της παραμετροθετημένης διεπαφής 
Oscope[uint8_t channel]. Στην περίπτωση της εφαρμογής μας έγινε χρήση μόνο του 
ενός καναλιού (channel 0). Τα πακέτα τα αποστέλλει κάνοντας χρήση της διεπαφής 
SendMsg η οποία και παρέχεται από το στοιχείο GenericComm. Ο κώδικας του 
OscopeM χρησιμοποιεί επίσης την τακτική που αναφέραμε και στο προηγούμενο 
κεφάλαιο για κλείδωμα της μνήμης, ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση και 
τροποποίησή της μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής του πακέτου. 

 
Το OscopeMsg μήνυμα αποτελεί στη ουσία μια δομή για τον τύπο μηνυμάτων 

που στέλνουμε με την εφαρμογή μας. Τη δομή αυτή την ορίζουμε σε ένα ξεχωριστό 
header αρχείο με την ονομασία Οscope.h και φαίνεται παρακάτω: 

 
enum 
{ 
  OSCOPE_BUFFER_SIZE = 10, 
 
  AM_OSCOPEMSG = 10, 
  AM_OSCOPERESETMSG = 32, 
}; 
 
typedef struct OscopeMsg 
{ 
  uint16_t sourceMoteID; 
  uint16_t lastSampleNumber; 
  uint16_t channel; 
  uint16_t data[OSCOPE_BUFFER_SIZE]; 
} OscopeMsg_t; 
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Αποτελείται όπως μπορούμε να διακρίνουμε από 4 πεδία και έχει μέγεθος 26bytes. 
 

 Στο πεδίο data[OSCOPE_BUFFER_SIZE], το οποίο αποτελεί μια διάταξη 
με 10 θέσεις μνήμης των 2 bytes η καθεμιά, αποθηκεύονται τα δεδομένα που 
λαμβάνονται από τον ADC. Δηλαδή 10 μετρήσεις των 2 bytes η καθεμιά 

  Στο πεδίο sourceMoteID (2bytes) αποθηκεύεται κάθε φορά η εσωτερική 
διεύθυνση της μονάδας tmote που έχει αναλάβει την αποστολή και προκύπτει 
από την εντολή TOS_LOCAL_ADDRESS 

 Το πεδίο lastSampleNumber (2 bytes) περιέχει τον αριθμό του πακέτου που 
αποστέλλεται 

 Τέλος, το πεδίο  channel (2 bytes) αποθηκεύει κάθε φορά τον αριθμό του 
καναλιού που χρησιμοποιείται.  Εμείς, χρησιμοποιήσαμε μόνο το κανάλι 0 
στην εφαρμογή μας, οπότε αυτό το μέγεθος θα είναι πάντα σταθερό και ίσο 
με 0  (00 00) 

 
Το μήνυμα Oscope (OscopeMsg) τοποθετείται στο πεδίο payload data της δομής 

πακέτου TOS_Msg που περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο, καθώς αυτή είναι 
η δομή πακέτων που αποστέλλεται μέσω του Send()  στο TinyOS. 
 

4.3.1.2 Σύνδεση εξωτερικών αισθητήρων με το tmote 
 

Το Tmote Sky εκτός από τους εσωτερικούς αισθητήρες που διαθέτει, παρέχει τη 
δυνατότητα να συνδέσουμε ένα πλήθος εξωτερικών συσκευών-αισθητήρων με τον 
AD μετατροπέα του, μέσω των δυο συνδετήρων επέκτασης (expansion connectors) 
που διαθέτει, 10pin και 6pin αντίστοιχα. Στην περίπτωσή μας αυτό ήταν αναγκαίο. 
Συγκεκριμένα συνδέσαμε την αναλογική έξοδο του καρδιογράφου με την αναλογική 
είσοδο  0 ADC0 (pin3 πάνω στον 10pin connector) του AD μετατροπέα (Εικόνα 4.4). 
 

 
 

Εικόνα 4.4: Ο συνδετήρας 10 pin του Tmote Sky. H έξοδος του καρδιογράφου 
συνδέθηκε στην αναλογική είσοδο ADC0, η οποία και επισημαίνεται 

 
Ο σωστός ορισμός της θύρας εισόδου όπου θα γίνει και η δειγματοληψία του 

σήματός μας προϋποθέτει μια σειρά από βήματα. Συγκεκριμένα: 
 
1. Δημιουργήσαμε ένα αρχείο header με την ονομασία adc0.h μέσα στο 

οποίο προσδιορίσαμε τη θύρα ADC που χρησιμοποιούμε. Στο αρχείο 
αυτό, του οποίου ο κώδικας παρατίθεται στο Παράρτημα στο τέλος της 
αναφοράς μας, ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με τη βοήθεια των εντολών 
TOS_ADC_ADC0_PORT=unique("ADCPort"), 
TOSH_ACTUAL_ADC_ADC0_PORT=ASSOCIATE_ADC_CHANNEL(). Οι 
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τρεις παράμετροι που περιγράφουν την εντολή 
ASSOCIATE_ADC_CHANNEL είναι: 
• INPUT_CHANNEL_A0 όπου προσδιορίζουμε την είσοδο ADC0 που 

χρησιμοποιούμε. 
• REFERENCE_VREFplus_AVss όπου προσδιορίζουμε τη χρήση της 

εσωτερικής τάσης αναφοράς. 
• REFVOLT_LEVEL_2_5 όπου προσδιορίζουμε την χρήση των  2.5V 

ως τιμή της εσωτερικής τάσης αναφοράς. 
 

2. Στο σώμα της εφαρμογής μας χρησιμοποιήσαμε τη διεπαφή ADC και 
επίσης τη διεπαφή ADCControl για να εκτελέσουμε το ‘binding’ 
(διάδεση) της θύρας μας, με την εντολή  ADCControl.bindPort(). Αυτό 
έγινε στη φάση της ‘αρχικοποίησης’ (‘StdControl.init()’). Από εκεί και 
πέρα κάθε φορά που θα καλούμε την ADC.getData(), ο AD μετατροπέας 
πηγαίνει και διαβάζει στη συγκεκριμένη πόρτα που του έχουμε ορίσει. 

 
3. Το τελευταίο βήμα ήταν η διασύνδεση των διεπαφών ADC και 

ADCControl  στο configuration της εφαρμογής μας, σύμφωνα με τις 
παρακάτω εντολές: 

 
       EcgSenseM.ADC -> ADCC.ADC[TOS_ADC_ADC0_PORT];  

                   EcgSenseM.ADCControl -> ADCC; 
 

4.3.1.3 Προσδιορισμός της συχνότητας δειγματοληψίας του σήματος 
 

Ο καθορισμός της συχνότητας δειγματοληψίας ήταν ένα σημείο που μας 
απασχόλησε αρκετά κατά τη διάρκεια υλοποίησης της εφαρμογής. Ο καθορισμός 
αυτός γίνεται έμμεσα μέσω της χρήσης του Timer. Κάθε φορά που ο Timer 
σηματοδοτεί το fired() συμβάν τότε καλείται η getData() ώστε να πάρει το δείγμα από 
τη θύρα που έχουμε ορίσει. Επομένως, ο καθορισμός της τιμής της παραμέτρου x 
στην εντολή που καλεί τον Timer: 
 

Timer.start( TIMER_REPEAT, x); 
(όπου x το χρονικό διάστημα σε ms μεταξύ των διαδοχικών fired συμβάντων), 

 
θέτει ουσιαστικά και το ρυθμό δειγματοληψίας του σήματος. 

 
Επειδή γνωρίζουμε ότι το καρδιακό σήμα καλύπτει ένα εύρος συχνοτήτων 0-

100Hz περίπου, μια συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον διπλάσια του εύρους 
αυτού θα κάλυπτε, σύμφωνα με το θεώρημα της δειγματοληψίας, τις ανάγκες μας. 
Πρακτικά, η τιμή της συχνότητας αυτής καθορίζεται αρκετά μεγαλύτερη της 
διπλάσιας, ώστε να έχουμε περισσότερα δείγματα ανά περίοδο και να μπορούμε να 
απεικονίσουμε πιο αξιόπιστα το σήμα μας. 

Στην εφαρμογή μας ορίσαμε τη συχνότητα δειγματοληψίας στα 512 Hz, 
θέτοντας την τιμή της παραμέτρου x στα 2ms. Να σημειώσουμε εδώ ότι η τιμή αυτή 
της παραμέτρου ‘x’ αναφέρεται σε binary ms για τα οποία ισχύει η σχέση 1 binary ms 
=1/1024 ms. Για το λόγο αυτό, μια τιμή 2ms για την παράμετρο ‘x’ αντιστοιχεί τελικά 
σε 512 Hz συχνότητα δειγματοληψίας. 

Η μεγαλύτερη απόκλιση στο καρδιογράφημα εντοπίζεται περίπου μέσα στην 
περιοχή των 20ms και συμβαίνει στο σύμπλεγμα QRS. Είναι σημαντικό να 
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καταγράψουμε το QRS σύμπλεγμα στο σύνολο του ώστε να μπορούμε να βγάλουμε 
χρήσιμα συμπεράσματα για την κυματομορφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Με 
μια συχνότητα δειγματοληψίας 512Hz ή περίοδο περίπου 2ms μπορούμε να 
καταγράφουμε περίπου δέκα (10) δείγματα από το σύμπλεγμα QRS βεβαιώνοντας 
έτσι ότι το QRS είναι πλήρως ψηφιοποιημένο. 

Πρακτικά, αν είχαμε ακόμα υψηλότερη συχνότητα δειγματοληψίας θα 
εξασφαλίζαμε περισσότερα σημεία και καλύτερη αναπαράσταση του σήματος. Η 
αμέσως επόμενη επιλογή που μας δίνει ο Timer είναι 1ms παράμετρο ‘x’ που 
αντιστοιχεί σε περίπου 1Khz δειγματοληψία. Οι δοκιμές που κάναμε όμως με αυτή 
την τιμή δεν έφερε σωστά αποτελέσματα, παραμορφώνοντας το σήμα ή 
παρουσιάζοντας φαινόμενα jitter, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να 
χρησιμοποιήσουμε ίσως άλλη  υλοποίηση Timer στο TinyOS, όπως για παράδειγμα 
κάποιον hardware timer ο οποίος εκτελείται σε ασύγχρονο πλαίσο και δίνει τη 
δυνατότητα να πετύχουμε γρηγορότερους χρόνους. 
 

4.3.1.4 Configuration  EcgSense 
 

Ο κώδικας EcgSense.nc αποτελεί το configuration της εφαρμογής μας και  
συγκεντρώνει τα επιμέρους στοιχεία μαζί, συνδέοντας διεπαφές που 
χρησιμοποιούνται από κάποια στοιχεία  με διεπαφές που παρέχονται από άλλα 
στοιχεία. Ο κώδικας αυτός παρατίθεται στο Παράρτημα. Παρατηρούμε ότι το 
configuration  παρέχει τη διεπαφή StdControl, της οποίας την υλοποίηση έχει 
αναλάβει το module EcgSenseM. Η γραμμή components προσδιορίζει το σύνολο 
των στοιχείων στα οποία αναφέρεται: Main, EcgSenseM, TimerC, 
GenericComm, LedsC, ADCC και OscopeC. Το στοιχείο Main είναι, όπως 
έχουμε πει, το πρώτο στοιχείο που εκτελείται σε μια εφαρμογή TinyOS.  

Αρχικά, συνδέουμε τη διεπαφή StdControl που χρησιμοιείται στη Main με αυτές 
των στοιχείων EcgSenseM, TimerC, GenericComm, ADCC και OscopeC, 
θυμίζοντας τη δυνατότητα που παρέχεται στο TinyOS  να διασυνδέουμε μια διεπαφή 
με ένα πλήθος υλοποιήσεων αυτής (fan-out), οπότε και μια κλήση π.χ. της 
StdControl.start() μπορεί να είναι συνδεδεμένη με ένα αυθαίρετο πλήθος 
υλοποιήσεων της εντολής αυτής. Στη συνέχεια διασυνδέουμε τη διεπαφή OEcgSense 
που χρησιμοποιεί ο EcgSenseM με το στοιχείο OscopeC που την παρέχει. Η σύνδεση 
αυτή γίνεται μέσω μιας παραμετροθετημένης διεπαφής Oscope[0] και αυτό γιατί η 
διεπαφή Oscope μπορεί να υλοποιηθεί για περισσότερα από ένα κανάλια, ενώ εμείς 
που χρησιμοποιούμε το κανάλι 0 θέλουμε να συνδέσουμε την εφαρμογή μας μόνο με 
τη διεπαφή που αντιστοιχεί στο κανάλι μας.  

Στη διασύνδεση με τον Timer, ο οποίος υλοποιείται από το στοιχείο TimerC, 
χρησιμοποιούμε επίσης παραμετροθετημένη διεπαφή. Αυτό γιατί έχουμε την ανάγκη 
ύπαρξης περισσότερων του ενός Timer, καθένας από τους οποίους δρα ανεξάρτητα 
και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κάθε στοιχείου. Παράλληλα, χρησιμοποιούμε τον 
όρο unique("Timer") σαν όρισμα της διεπαφής έτσι ώστε να έχουμε κάθε φορά 
ένα διαφορετικό αναγνωριστικό id  από το σύνολο των δυνατών αναγνωριστικών που 
μπορεί να παρέχει ο Timer και που δεν χρησιμοποιούνται από άλλο στοιχείο.  

Στο configuration γίνεται επίσης και η διασύνδεση της διεπαφής Leds με το 
στοιχείο LedsC που την παρέχει. Η διεπαφή αυτή χρησιμοποιείται από την εφαρμογή 
μας για τον έλεγχο των Leds. Τέλος γίνεται η διασύνδεση των διεπαφών ADC, 
ADCControl που περιγράψαμε και παραπάνω μέσω χρήσης της παραμετροθετημένης 
διεπαφής ADC[TOS_ADC_ADC0_PORT], την οποία παρέχει ο ADCC, και όρισμα 
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το μοναδικό αναγνωριστικό που αντιστοιχεί στην είσοδο ADC0 που ορίσαμε στο 
αρχείο adc0.h 

Μπορούμε να πούμε γενικά ότι το βέλος ‘ ’ στον κώδικα του configuration 
EcgSense δείχνει πάντα από το χρήστη μιας διεπαφής στο στοιχείο που παρέχει τη 
διεπαφή αυτή. O κώδικας των στοιχείων που περιγράψαμε παραπάνω παρατίθεται 
στο Παράρτημα Α’, στο τέλος της εργασίας. 
 

4.3.1.5 Παρατηρήσεις  
 

Πρέπει να αναφέρουμε ότι η αρχική υλοποίηση της εφαρμογής ήταν λίγο 
διαφορετική ως προς τον τρόπο που αποστέλλονταν τα πακέτα. Συγκεκριμένα, κάθε 
φορά που γινόταν δειγματοληψία από την είσοδο του ADC, η τιμή του αποθηκευόταν 
σε μια δομή μηνύματος τύπου IntMsg (που είχαμε ορίσει) και στη συνέχεια 
αποστελλόταν ασύρματα με τη κλήση της εντολής SendMsg.send() και ορίσματα τη 
διεύθυνση αποστολής, το μέγεθος του μηνύματος και τα δεδομένα του.  Δηλαδή, κάθε 
φορά που λαμβάναμε τη μέτρηση από τον ADC τη στέλναμε κατευθείαν ασύρματα. 
Από μετρήσεις που κάναμε όμως στη συνέχεια εφαρμόζοντας στην είσοδο του ADC 
ένα ημίτονο και μεταβάλλοντας τη συχνότητα, διαπιστώσαμε ότι, το σήμα που 
απεικονίζαμε στον υπολογιστή, παρουσίαζε έντονη παραμόρφωση καθώς αυξάναμε 
τη συχνότητα του, ακόμα και για μεγάλη συχνότητα δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα, 
ένα ημίτονο π.χ. συχνότητας 10Hz απεικονιζόταν σωστά, όπως φαίνεται και στην 
παρακάτω εικόνα: 

 
Εικόνα 4.5:  Απεικόνιση ημιτόνου συχνότητας 10Hz, μετά την ασύρματη αποστολή από 
το tmote, σύμφωνα με την πρώτη υλοποίηση του κώδικα της εφαρμογής. Συχνότητα 

δειγματοληψίας 256Hz 
 
 

Στη συνέχεια, όμως, όταν αυξάναμε τη συχνότητα του ημιτόνου πέρα από τα 30-
40Hz η παραμόρφωση, όπως φαίνεται και παρακάτω, ήταν έντονη. Το σήμα δεν 
απεικονίζονταν σωστά και πολλές κορυφές ήταν κομμένες.  
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Εικόνα 4.6:  Απεικόνιση ημιτόνου συχνότητας 50Hz, μετά την ασύρματη αποστολή από 
το tmote, σύμφωνα με την πρώτη υλοποίηση του κώδικα της εφαρμογής. Συχνότητα 

δειγματοληψίας 512Hz 
 

 
Το πρόβλημα δεν εντοπίστηκε στην ικανότητα του ADC να εκτελεί 

δειγματοληψία με γρήγορο ρυθμό, αλλά στο γεγονός ότι το Tmote δεν ήταν σε θέση 
να μεταδώσει ασύρματα πέρα από 100-125 πακέτα κάθε φορά. Για το λόγο αυτό 
χάναμε πακέτα, αφού δεν είχε ολοκληρωθεί κάθε φορά η μετάδοση των 
προηγούμενων, και έτσι δεν μπορούσαμε να ‘διαχειριστούμε’ έναν αυξημένο ρυθμό 
δειγματοληψίας. Το πρόβλημα λύθηκε με την ενσωμάτωση και αποστολή σε κάθε 
πακέτο δέκα (10) διαδοχικών μετρήσεων του ADC. Στέλνοντας δέκα μετρήσεις ανά 
πακέτο μπορέσαμε να ‘διαχειριστούμε’ εύκολα ένα ρυθμό δειγματοληψίας 512 Hz, 
τιμή η οποία κρίθηκε ικανοποιητική για το σήμα μας. 
 

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι εφαρμόσαμε broadcast μετάδοση των 
δεδομένων μας από τα tmotes που ήταν συνδεδεμένα με τον καρδιογράφο. Έτσι 
οποιοδήποτε tmote μπορούσε να λάβει το σήμα μας. Θα μπορούσαμε στο αντίστοιχο 
πεδίο που ορίζει τη διεύθυνση αποστολής να θέσουμε μια διεύθυνση που αντιστοιχεί 
σε συγκεκριμένη μονάδα tmote. Αυτό στην εφαρμογή μας γίνεται αν στην εντολή: 
DataMsg.send( TOS_BCAST_ADDR, sizeof(OscopeMsg_t), &m_msg ) 
που καλείται στον κώδικα OscopeM.nc, αντικαταστήσουμε την τιμή  
‘TOS_BCAST_ADDR’, που αντιστοιχεί σε broadcast εκπομπή, με την κατάλληλη 
διεύθυνση της μονάδας tmote που επιθυμούμε να λάβει το σήμα. 
 

4.3.2 Μονάδα tmote συνδεδεμένη με τον υπολογιστή 
 

Η μονάδα tmote που είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή λαμβάνει τα 
δεδομένα που στέλνουμε και τα προωθεί σε αυτόν για απεικόνιση, αποθήκευση και 
επεξεργασία. Για αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή TOSBase που 
υπάρχει στις βιβλιοθήκες προγραμμάτων του TinyOS. Η εφαρμογή TOSBase δρα 
κατά κάποιο τρόπο ως γέφυρα μεταξύ  της ασύρματης και σειριακής σύνδεσης. Τα 
μηνύματα που διακινούνται από τη σειριακή προς την ασύρματη σύνδεση παίρνουν 
την ετικέτα group ID που πήρε η εφαρμογή TOSBase κατά τη μεταγλώττιση της, ενώ 
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τα μηνύματα που φτάνουν ασύρματα ‘φιλτράρονται’ επίσης μέσα από το ίδιο group 
ID πριν προωθηθούν στη σειριακή θύρα.  

 
Η εφαρμογή TOSBase ενσωματώνει ουρές δεδομένων και προς τις δυο 

κατευθύνσεις, εγγυώμενη ότι εάν ένα πακέτο εισέλθει στην ουρά τότε θα εξέλθει στο 
τέλος σίγουρα προς την άλλη διεπαφή. Αυτές οι ουρές επιτρέπουν στην εφαρμογή να 
χειρίζεται με μεγαλύτερη αξιοπιστία τυχόν αιχμές δεδομένων. Tα Leds είναι 
προγραμματισμένα να αναβοσβήνουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
• Κόκκινο led: Το μήνυμα προωθείται από τη σειριακή σύνδεση στην 

ασύρματη. 
• Πράσινο led: Το μήνυμα λαμβάνεται ασύρματα και προωθείται στη σειριακή 

σύνδεση (κάτι το οποίο συμβαίνει στην περίπτωση μας). 
• Κίτρινο led: ένα ή περισσότερα πακέτα απορρίφθηκαν λόγω υπερχείλισης της 

ουράς σε μια από τις δυο κατευθύνσεις. 
 

Η εφαρμογή TOSBase μας επιτρέπει, με τη βοήθεια  των εργαλείων που θα 
περιγράψουμε και στη συνέχεια, να απεικονίζουμε εύκολα τα δεδομένα μας, να τα 
αποθηκεύουμε και επίσης να τα προωθούμε σε άλλες εφαρμογές προς περαιτέρω 
επεξεργασία. 
 
 

4.4 Μεταγλώττιση  προγραμμάτων και εγκατάσταση τους  

 
Για τη δημιουργία του περιβάλλοντος προγραμματισμού και ανάπτυξης 

εφαρμογών του Tmote ήταν απαραίτητη η εγκατάσταση των εργαλείων και 
προγραμμάτων που περιέχονται στο cd tmote Τools το οποίο συνόδεψε τα προϊόντα. 
Η εγκατάσταση αυτή περιλαμβάνει τα cygwin, Java, τον MSPGCC MSP430 
μεταγλωττιστή, τους οδηγούς USB και άλλα προγράμματα υποστήριξης καθώς και 
εφαρμογές γραμμένες σε κώδικα NesC. Ο cygwin αποτελεί ένα περιβάλλον 
εξομοίωσης Linux για Windows που παρέχει το βασικό περιβάλλον ανάπτυξης για το 
TinyOs και το Tmote Sky. H java χρησιμοποιείται για τα εργαλεία που διασυνδέουν 
το Tmote Sky με τον Η/Υ. Ο MSPGCC είναι ο μεταγλωττιστής (compiler) που 
χρησιμοποιείται από το TinyOS για την πλατφόρμα του μικροελεγκτή TI MSP430. 
   

O cygwin χρησιμοποιείται για τη μεταγλώττιση και τον προγραμματισμό 
εφαρμογών για το Tmote Sky. Απαραίτητη προϋπόθεση για να προγραμματίσουμε 
μια μονάδα tmote με την εφαρμογή που επιθυμούμε είναι η σύνδεση του με τη θύρα 
USB του υπολογιστή. Έτσι, στην περίπτωση μας, αφού συνδέσαμε το αντίστοιχο 
tmote, η μεταγλώττιση του EcgSence έγινε εύκολα πηγαίνοντας, μέσα από το 
παράθυρο εντολών του Cygwin, στο φάκελο που περιέχει την εφαρμογή μας και 
εκτελώντας την εντολή ‘make tmote’ . 
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Εικόνα 4.7:  Παράθυρο εντολών του cygwin – Μεταγλώττιση του κώδικα της 
εφαρμογής EcgSense 

 
Στη συνέχεια, για να προγραμματίσουμε το tmote με την συγκεκριμένη 

εφαρμογή πληκτρολογήσαμε την εντολή  
   ‘make tmote reinstall, 1’  

 
Στην παραπάνω εντολή το ‘reinstall,1’ σημαίνει ότι προγραμματίζουμε τη 

μονάδα μας με το ήδη μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο και θέτουμε τη διεύθυνση 
δικτύου σε 1. 

 

 
 

Εικόνα 4.8:  Παράθυρο εντολών του cygwin – Προγραμματισμός  του Tmote με τον 
κώδικα της εφαρμογής EcgSense 
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4.5 Απεικόνιση δεδομένων στον υπολογιστή 

Η απεικόνιση των δεδομένων στον υπολογιστή έγινε με τη χρήση συγκεκριμένων 
εργαλείων σε Java που μας παρέχει το TinyOS. Τα εργαλεία αυτά μας βοηθούν τόσο 
στο να απεικονίσουμε τα πακέτα στη μορφή ‘raw data’ με την οποία καταφθάνουν 
στο tmote, όσο και να παραστήσουμε γραφικά τις τιμές των μετρήσεων που πήραμε 
από τον ηλεκτροκαρδιογράφο. 
 

4.5.1 Το εργαλείο Listen – Μορφή πακέτων raw data 
 

Το εργαλείο Listen χρησιμοποιείται για να απεικονίσουμε στη οθόνη τα πακέτα 
raw data όπως αυτά καταφθάνουν στη σειριακή θύρα του υπολογιστή μέσω της 
εφαρμογής TOSBase. Με την πληκτρολόγηση της εντολής : 

 
export MOTECOM=serial@serialport:tmote 

 
όπου serialport είναι η σειριακή θύρα στην οποία έχουμε συνδέσει το Tmote Sky στον 
υπολογιστή, καθοδηγούμε το εργαλείο Listen ώστε να ακούει το συγκεκριμένο tmote. 
Η θύρα αυτή μπορεί εύκολα να βρεθεί εκτελώντας την εντολή ‘motelist’. 

Εκτελώντας στη συνέχεια την εντολή ‘java net.tinyos.tools.Listen’ παρατηρούμε 
στην οθόνη μια συνεχόμενη ροή δεδομένων που αντιστοιχούν στα πακέτα ‘raw data’ 
που λαμβάνουμε : 
 
% java net.tinyos.tools.Listen 
serial@COM11:57600: resynchronising 
1A 01 08 B2 FF FF FF FF 0A 7D 03 00 F4 76 00 00 47 08 0F 08 7B 08 BE 
08 CA 08 EA 07 52 09 C7 08 2B 08 6F 08  
1A 01 08 B3 FF FF FF FF 0A 7D 03 00 FE 76 00 00 5F 08 BE 08 AE 08 93 
08 66 09 72 08 D7 08 5B 09 32 08 5E 08  
1A 01 08 B4 FF FF FF FF 0A 7D 03 00 08 77 00 00 E6 08 77 08 9E 08 D6 
08 23 08 97 08 77 08 3A 09 1A 08 F3 07  
 
 

Επειδή η συχνότητα δειγματοληψίας που έχουμε ορίσει στην εφαρμογή μας 
(512Hz) οδηγεί σε μια συνεχόμενη ροή δεδομένων που είναι  δύσκολο να 
παρατηρηθούν και να μελετηθούν ταυτόχρονα στην οθόνη, τα αποθηκεύουμε σε ένα 
αρχείο .txt  
 
       Κάθε πακέτο που φθάνει από το tmote αποτελείται από ένα σύνολο πεδίων. 
Κάποια από αυτά αντιστοιχούν στα αντίστοιχα πεδία που ορίζονται στη δομή του 
πακέτου TOS_Msg, ενώ στο πεδίο ‘data payload’ του μηνύματος περιέχεται το 
μήνυμα Oscope που ορίσαμε παραπάνω και που η δομή του περιγράφεται στο header 
αρχείο Oscope.h. Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ξανά ότι, τα δεδομένα μέσα στα πακέτα 
παριστάνονται σε μορφή little-endian, οπότε και μια τιμή ‘6F 08’  (2 bytes) 
παριστάνει μια μέτρηση με το περισσότερο σημαντικό στοιχείο 0x08 και το λιγότερο 
σημαντικό ψηφίο 0x6F, το οποίο τελικά μας δίνει την τιμή 0x086F ή 2159 σε 
δεκαδική μορφή. 
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       Η μορφή του πακέτου TOS_Msg που στέλνεται ασύρματα αποτελείται από τα 
επόμενα πεδία: 
 
• length (1byte): μήκος μηνύματος, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η επικεφαλίδα 
• fcf -frame control field- (2 bytes): πεδίο ελέγχου πλαισίου IEEE 802.15.4 

(δεσμευμένο) 
• dsn – data sequence number (1 byte): αριθμός ακολουθίας δεδομένων 

(δεσμευμένο- IEEE 802.15.4) 
• destpan – destination personal area network id (2 bytes): αναγνωριστικό id 

δικτύου προορισμού (δεσμευμένο - IEEE 802.15.4) 
• addr (2 bytes): διεύθυνση προορισμού (TinyOS) 
• type (1 byte): αναγνωριστικός αριθμός AM για τον τύπο μηνύματος TinyOS 
• group id (1 byte): αναγνωριστικός αριθμός για τον γκρουπ των κόμβων που 

συμμετέχουν στο δίκτυο 
• payload data ( μέχρι 29bytes): πεδίο χρήσιμων δεδομένων μηνύματος. 

o source mote ID (2 bytes): διεύθυνση μονάδας που στέλνει το μήνυμα. 
o sample counter (2 bytes): αριθμός δείγματος που αποστέλλεται 
o ADC channel (2 bytes): αριθμός καναλιού που χρησιμοποιείται 
o ADC data readings (10 μετρήσεις των 2 bytes η καθεμιά) 

 
Έστω ότι έχουμε το πακέτο: 
 
1A 01 08 B2 FF FF FF FF 0A 7D 03 00 F4 76 00 00 47 08 0F 08 7B 08 BE 
08 CA 08 EA 07 52 09 C7 08 2B 08 6F 08 
 
Αν θελήσουμε να αντιστοιχίσουμε τα δεδομένα του παραπάνω πακέτου στα 
αντίστοιχα πεδία, τότε προκύπτουν τα εξής: 
 

# byte             
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 …..

bytes μηνύματος  (σε δεκαεξαδική μορφή)          
1A 01 08 B2 FF FF FF FF 0A 7D 03 00 F4 76 00 00 …..
                                
len fcf dsn destpan addr type grp       

Επικεφαλίδα       
Source 
ID 

Sample 
counter

Channel 
ADC 

       Oscope message 
 
 
# byte                  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
bytes μηνύματος  (σε δεκαεξαδική μορφή)         

47 08 0F 08 7B 08 BE 08 CA 08 EA 07 52 09 C7 08 2B 08 6F 08

                    

                    

Data  -  Τιμές μετρήσεων από είσοδο ADC 

Oscope message        

 
Εικόνα 4.9: Δομή πακέτου TOS_Msg για το Tmote Sky 
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4.5.2  Η εφαρμογή SerialForwarder 
 

Με το  εργαλείο Listen δεν μπορούμε να απεικονίσουμε άμεσα και εύκολα τα 
δεδομένα που έρχονται μέσω της σειριακής θύρας του υπολογιστή. Για το λόγο αυτό 
υπάρχουν μερικά άλλα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση 
αυτή. Ο Serial Forwarder είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για να διαβάζει 
πακέτα από μια σειριακή θύρα και να τα προωθεί μέσα από μια TCP/IP σύνδεση, έτσι 
ώστε και άλλα προγράμματα να μπορούν να επικοινωνούν με το δίκτυο αισθητήρων 
μέσα από το δίκτυο αυτό. Το εργαλείο SerialForwarder τρέχει εισάγοντας την 
παρακάτω εντολή στο παράθυρο εντολών του Cygwin, έχοντας βέβαια αρχικά 
συνδέσει μια μονάδα tmote στη θύρα USB του υπολογιστή: 
 

java net.tinyos.sf.SerialForwarder -comm serial@COMx:tmote 
 
όπου x στο COMx εισάγουμε τον αριθμό της θύρας με την οποία έχει αναγνωριστεί η 
μονάδα μας μετά τη σύνδεση με τον υπολογιστή. Ο αριθμός αυτός διαπιστώνεται 
εύκολα τρέχοντας την εντολή ‘motelist’  η οποία  επιστρέφει τις ενεργές θύρες COM 
στις οποίες είναι συνδεδεμένες μονάδες tmote με τον Η/Υ. 
Εκτελώντας αυτή την εντολή στην περίπτωσή μας (COM11) ανοίγει το παράθυρο του 
SerialForwarder: 
 

 
 

Εικόνα 4.10: Το παράθυρο του SerialForwarder 
 

Το όρισμα –comm λέει στον SerialForwarder να επικοινωνήσει με τη θύρα 
COM11. Προσδιορίζει επίσης την προέλευση των πακέτων που προωθούνται μέσω 
του εργαλείου αυτού, χρησιμοποιώντας την ίδια σύνταξη όπως και η μεταβλητή 
MOTECOM που είδαμε προηγουμένως. Σε αντίθεση όμως με τα περισσότερα 
προγράμματα, ο SerialForwarder δεν κάνει χρήση της μεταβλητής MOTECOM αλλά 
χρησιμοποιεί το όρισμα –comm για την πηγή προέλευσης του πακέτου.  

Το όρισμα ‘tmote’ λέει στον SerialForwarder να επικοινωνήσει με την ταχύτητα 
που υποστηρίζει η πλατφόρμα tmote, δηλαδή στην περίπτωσή μας τον ρυθμό 57600 
baud.  

Ο SerialForwarder δεν απεικονίζει το ίδιο το πακέτο, αλλά ανανεώνει τον 
μετρητή πακέτων στην δεξιά γωνία του παραθύρου. Καθώς τρέχει, ακούει για 
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συνδέσεις πελάτη δικτύου σε μία δοσμένη θύρα (port) – 9001 είναι η 
προκαθορισμένη θύρα – και απλά προωθεί πακέτα TinyOS από τη σειριακή θύρα στη 
σύνδεση πελάτη και αντίστροφα. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι, στον 
SerialForwarder, μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα περισσότερες της μια εφαρμογές 
και όλες θα λαμβάνουν ένα αντίγραφο του μηνύματος από το δίκτυο αισθητήρων. 
Τέλος, στην  περίπτωση που έχουμε ανοίξει τον SerialForwarder, το εργαλείο Listen 
μπορεί επίσης να εκτελεστεί άμεσα χωρίς την ανάγκη να θέσουμε τη μεταβλητή 
MOTECOM. 
 

4.5.3 Το εργαλείο γραφικής απεικόνισης Oscilloscope 
 

Για την γραφική απεικόνιση των δεδομένων μας χρησιμοποιήσαμε το Java 
εργαλείο Oscilloscope. Το εργαλείο αυτό δίνει επίσης τη δυνατότητα για αποθήκευση 
των μετρήσεων , έτσι ώστε να είναι δυνατή στη συνέχεια η περαιτέρω επεξεργασία 
τους σε εφαρμογές όπως το Matlab. Αφήνοντας τον SerialForwarder ανοικτό να 
τρέχει, πληκτρολογούμε την παρακάτω εντολή : 

 
java net.tinyos.oscope.oscilloscope 

 
Η εντολή αυτή ανοίγει το παράθυρο γραφικής απεικόνισης του Oscilloscope. Το 

εργαλείο αυτό συνδέεται με τον serialForwarder μέσω του δικτύου, ανακτά τα πακέτα 
δεδομένων που του προωθεί, αναλύει τις τιμές των μετρήσεων που στάλθηκαν 
ασύρματα μέσω του Tmote Sky και τις απεικονίζει γραφικά. Έχοντας συνδεδεμένα 
όλα τα επιμέρους τμήματα της εφαρμογής μας και εκτελώντας την παραπάνω εντολή 
βλέπουμε το επόμενο παράθυρο: 
 

 
 

Εικόνα 4.11: Παράθυρο γραφικής απεικόνισης του ληφθέντος 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος με το εργαλείο Oscilloscope  
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O οριζόντιος άξονας x του γραφήματος παριστάνει τον αριθμό του μετρητή 
πακέτων και ο κάθετος άξονας y παριστάνει την τιμή μέτρησης του ADC.  Πολλές 
φορές όταν δεν είναι άμεσα ορατή η κυματομορφή, είναι απαραίτητη η ρύθμιση του 
zoom με πάτημα των κουμπιών ‘Zoom In ’ ή ‘Zoom Out ’ για τον οριζόντιο ή τον 
κατακόρυφο άξονα. Επίσης όταν ο αριθμός των δειγμάτων του μετρητή είναι εκτός 
του πεδίου απεικόνισης, η ενεργοποίηση της επιλογής ‘Scrolling’ μας οδηγεί 
απευθείας στις πιο πρόσφατες εικονιζόμενες τιμές. Τέλος,  αποεπιλέγοντας το πεδίο 
‘Connect Data points’ μπορούμε να δούμε τα αντίστοιχα σημεία (τιμές) που 
αποτελούν τα δείγματα του ADC που στάλθηκαν ασύρματα και τα οποία 
σχηματίζουν το καρδιογράφημα.   

Τα δεδομένα μπορούν ταυτόχρονα να αποθηκευτούν σε αρχείο .txt πατώντας το 
πλήκτρο ‘Save Data’ και επιλέγοντας το φάκελο αποθήκευσης. Το αρχείο αυτό στη 
συνέχεια μπορεί να ‘διαβαστεί’ από  το Matlab με τη δημιουργία κατάλληλου 
κώδικα, να απεικονιστεί η κυματομορφή και να γίνει η επεξεργασία της, σύμφωνα με 
τις ανάγκες μας. 
 
 

4.6 Επικοινωνία Matlab με παλμογράφο 

 
Η προσθήκη ενός προγράμματος ανάλυσης σε ένα παλμογράφο μπορεί να τον 

μετατρέψει από ένα ικανό σύστημα μέτρησης σε ένα πλήρες σύστημα ανάλυσης.  Το 
Matlab είναι ένα ιδανικό εργαλείο για τη δημιουργία εξατομικευμένων εφαρμογών 
που μπορούν να κάνουν προηγμένη ανάλυση σε δεδομένα μετρήσεων. Για την 
απεικόνιση και αποθήκευση των κυματομορφών στον υπολογιστή, πριν ακόμα 
ολοκληρωθεί ο κώδικας EcgSense για την ασύρματη μετάδοση του 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος, καθώς επίσης και για σύγκριση των κυματομορφών που 
παίρναμε πριν και μετά την ασύρματη μετάδοση του, έγινε διασύνδεση μέσω GPIB 
interface του υπολογιστή και του παλμογράφου, ώστε να παίρνουμε μετρήσεις 
κατευθείαν στο εργαλείο Matlab.  
 

4.6.1 Το εργαλείο Matlab και το Instrument Control Toolbox 
 

Το Matlab και το Instrument Control Toolbox παρέχουν ένα ολοκληρωμένο σετ 
εργαλείων για την υποστήριξη ολόκληρης της διαδικασίας συλλογής και ανάλυσης 
δεδομένων. Μια περιληπτική περιγραφή αυτών δίνεται παρακάτω. 
 
MATLAB 
 

Το Matlab αποτελεί μια υψηλής επίδοσης διαδραστική γλώσσα για τεχνικό 
προγραμματισμό. Ενσωματώνει υπολογιστική δύναμη, δυνατότητα οπτικής σύλληψης 
και προγραμματιστικές δυνατότητες  σε ένα χρηστικό περιβάλλον όπου τα 
προβλήματα και οι λύσεις τους εκφράζονται με ένα οικείο μαθηματικό συμβολισμό. 
Το βασικό στοιχείο δεδομένων είναι μια σειρά (array) η οποία δεν απαιτεί 
διαστασιοποίηση. Αυτό επιτρέπει την επίλυση πολλών τεχνικών υπολογιστικών 
προβλημάτων, ειδικά αυτών με διατύπωση πινάκων και ανυσμάτων, σε πολύ 
μικρότερο χρόνο σε σχέση με αυτόν που θα απαιτούταν  εάν χρησιμοποιούσαμε 
κάποιο άλλο πρόγραμμα σε μια μη διαδραστική γλώσσα όπως η C ή η Fortran. 
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Τυπικές χρήσεις του Matlab περιλαμβάνουν: 
 
 Μαθηματικούς υπολογισμούς 
 Ανάπτυξη αλγορίθμων 
 Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Προτυποποίηση 
 Ανάλυση δεδομένων 
 Ανάπτυξη εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης και της κατασκευής GUI 

(γραφική διεπαφή χρήστη) 
 
 
Instrument Control Toolbox 
 

Οι εργαλειοθήκες (toolboxes) του Matlab επεκτείνουν το υπολογιστικό 
περιβάλλον του Matlab παρέχοντας ειδικευμένες λειτουργίες που επιταχύνουν την 
επίλυση εφαρμογοείδιων προβλημάτων. Το Instrument Control Toolbox είναι μια 
συλλογή από M-file συναρτήσεις που επιτρέπουν τον εύκολο έλεγχο και την 
επικοινωνία με ένα πλήθος αυτόνομων οργάνων, όπως οι παλμογράφοι. Τα κύρια 
χαρακτηριστικά που συμπεριλαμβάνονται στο toolbox είναι: 

 Υποστήριξη για το πρότυπο VISA, την GPIB διεπαφή, τα πρωτόκολλα 
TCP/IP και  UDP, και τη διεπαφή της σειριακής θύρα  

 ASCII και binary επικοινωνία 
 Λειτουργίες ασύγχρονης ανάγνωσης και εγγραφής 
 Καταγραφή δεδομένων και συμβάντων. 

 

4.6.2 Προετοιμασία σύνδεσης – δημιουργία κώδικα σε Matlab 
 

Ο ψηφιακός παλμογράφος που χρησιμοποιήσαμε για τη σύνδεση με τον 
υπολογιστή/Matlab αλλά και γενικότερα για μετρήσεις κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής του κυκλώματος του καρδιογράφου είναι ο TDS 784D της εταιρείας 
Tektronix. Η σύνδεση έγινε μέσω ενός καλωδίου GPIB το οποίο κατέληγε σε μια 
θύρα PCMCA στον υπολογιστή. 

 
 

Εικόνα 4.12: Σύνδεση παλμογράφου και υπολογιστή μέσω GPIB interface 
 
 

TekVisa 
 

To πρόγραμμα TekVisa είναι η υλοποίηση της Tektronix για το VISA, ένα 
βιομηχανικά τυποποιημένο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Η εγκατάσταση του στον 
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υπολογιστή απαιτείται για να είναι δυνατή η επικοινωνία δεδομένων και εφαρμογών 
μεταξύ του παλμογράφου και του υπολογιστή. Για την πρόσβαση στο TekVisa 
χρησιμοποιούμε το Matlab και το Instrument Control Toolbox. Η συγκεκριμένη 
εργαλειοθήκη παρέχει εργαλεία που μας επιτρέπουν να εξερευνήσουμε τους πόρους 
του υλικού μας και να επικοινωνήσουμε με αυτό, καθώς και να δημιουργήσουμε ένα 
αντικείμενο (instrument object) το οποίο θα λειτουργήσει ως πύλη για την 
επικοινωνία αυτή. Η χρήση του TekVisa απαιτεί τη γνώση των εσωτερικών εντολών 
που χρησιμοποιούνται από το όργανο. Αυτές τις εντολές τις ανατρέξαμε από το 
εγχειρίδιο προγραμματισμού (tektronix 784 programmer manual) του παλμογράφου 
μας. 
 
GPIB 
 

Η GPIB είναι μια προτυποποιημένη διεπαφή, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να 
συνδεθούμε και να διαχειριστούμε μια σειρά από συσκευές πολλών κατασκευαστών, 
μέσω κατάλληλων εντολών. Τα δεδομένα που μπορούν να μεταφερθούν μέσω της 
GPIB διεπαφής είναι: 

 Instrument data: Δεδομένα δηλαδή που αποτελούνται από συγκεκριμένες 
εντολές που έχει ορίσει ο κατασκευαστής και τα οποία συντονίζουν το 
όργανο, επιστρέφουν κάποιες τιμές μετρήσεων κ.α. και οι οποίες 
περιγράφονται στο εγχειρίδιο προγραμματισμού του παλμογράφου. 

 Interface messages: Τα interface messages καθορίζονται από το GPIB  
πρότυπο και αποτελούνται από εντολές που καθαρίζουν το GPIB bus, δίνουν 
διευθύνσεις στις συσκευές, επιστρέφουν self-test αποτελέσματα κ.α. 

     
Η γενική διαδικασία που χρησιμοποιείται στο Matlab για την επίτευξη αυτής της 

επικοινωνίας, είναι αρχικά ο καθορισμός του πρωτοκόλλου που θα χρησιμοποιηθεί, η 
ρύθμιση των απαιτούμενων παραμέτρων  και η δημιουργία της σύνδεσης (δημιουργία 
αντικειμένου). Στο τέλος, αυτό που χρειάζεται είναι το κλείσιμο της σύνδεσης, η 
διαγραφή του instrument object,  και ο καθαρισμός του χώρου εργασίας (workspace).  
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις βασικότερες συναρτήσεις που χρησιμοποιήσαμε και 
τη λειτουργία τους. 
 

Συνάρτηση Περιγραφή 
Instrhwinfo Επιστρέφει πληροφορίες πάνω στο διαθέσιμο υλικό 

gpib Κατασκευάζει ένα GPIB object 
Fopen Συνδέει το  instrument object στο όργανο 
Query Γράφει και διαβάζει δεδομένα από το όργανο 
Fprintf Γράφει κείμενο στο όργανο 
Fclose Αποσυνδέει το instrument object από το όργανο 

Binblockread Διαβάζει binblock από το όργανο 
 

Πίνακας 4.1: Κυριότερες συναρτήσεις για την επικοινωνία μεταξύ παλμογράφου και Matlab 
 

 
 
Επίτευξη επικοινωνίας 
 

Για την επίτευξη επικοινωνίας με το ψηφιακό παλμογράφο, αρχικά 
δημιουργήσαμε ένα instrument object. Το instrument object παρέχει ουσιαστικά την 



Κεφάλαιο 4 Σχεδιασμός Εφαρμογής 

 109

πύλη επικοινωνίας, επιτρέποντας τον έλεγχο της συμπεριφοράς της εφαρμογής μας 
που ‘χειρίζεται’ τον παλμογράφο. Κάθε instrument object συσχετίζεται με ένα 
συγκεκριμένο πρότυπο διεπαφής και ένα όργανο. 

Η δημιουργία ενός gpib object γίνεται με την συνάρτηση gpib. Η συνάρτηση 
αυτή απαιτεί το όνομα προσαρμογέα (adaptor name), το GPIB board index και την 
κύρια διεύθυνση του οργάνου. Στην περίπτωσή μας (National Instruments controller, 
board index 0, primary address 21) η δημιουργία του αντικειμένου γίνεται με την 
εντολή: 
 

obj = gpib('ni',0,21); 
 
Η κατάσταση του αντικειμένου που ανοίξαμε φαίνεται παρακάτω: 
 
 
GPIB Object Using NI Adaptor : GPIB0-21 
 
Communication Address 
BoardIndex:         0 
PrimaryAddress:     21 
SecondaryAddress:   0 
 
Communication State 
Status:             closed 
RecordStatus:       off 
 
Read/Write State 
TransferStatus:     idle 
BytesAvailable:     0 
ValuesReceived:     0 
ValuesSent:         0 
 
 
 
Εγγραφή κυματομορφής και γραφική απεικόνιση της 
  
Από εκεί και πέρα η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 
 

Για τη επικοινωνία με τον παλμογράφο ανοίγουμε μια σύνδεση με την 
συνάρτηση fopen. Αυτό μας επιτρέπει στη συνέχεια να γράψουμε αλλά και να 
διαβάσουμε δεδομένα από τον παλμογράφο. Ορίζουμε στη συνέχεια το CHANNEL 1 
ως το κανάλι από το οποίο θα πάρουμε την κυματομορφή μας, ενώ για να γίνει η 
αποθήκευση της πρέπει να ορίσουμε τα buffer  εισόδου και εξόδου ίσα με το μέγεθος 
της εγγραφής (RecordLength). Το RecordLength στον παλμογράφο αποτελεί τον 
αριθμό δειγμάτων που σχηματίζουν την εγγραφή μας. Θέτοντας κατάλληλα την τιμή 
του μπορούμε να ρυθμίσουμε και τη χρονική διάρκεια του αρχείου καταγραφής της 
κυματομορφής μας. Η default τιμή του είναι 500 και μπορεί να τροποποιηθεί εύκολα 
από το μενού, αλλά και να την ορίζουμε εμείς κάθε φορά μέσω κατάλληλης εντολής.  

Στη συνέχεια διαβάζουμε τα binary δεδομένα από τον παλμογράφο και τα 
αποθηκεύουμε στη μεταβλητή waveform, όπου μετά από κατάλληλες τροποποιήσεις 
και υπολογισμούς ώστε να τα φέρουμε στην κατάλληλη κλίμακα, τα απεικονίζουμε 
γραφικά. Η παραπάνω διαδικασία άντλησης και γραφικής απεικόνισης των 
δεδομένων εκτελείται συνολικά τρεις φορές μέσα από ένα for loop και με ενδιάμεση 
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παύση των 10 sec κάθε φορά, ενώ στο τέλος οι τρεις κυματομορφές απεικονίζεται 
γραφικά μέσω ενός subplot. 
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Εικόνα 4.13: Γραφική απεικόνιση κυματομορφής ύστερα από την εκτέλεση του κώδικα 

για την επικοινωνία Matlab - παλμογράφου 
 

  
Παράλληλα έχουμε ορίσει στον κώδικα να διαβάζει από τον παλμογράφο και να 

επιστρέφει κάποιες βασικές τιμές για την κυματομορφή μας, όπως είναι η διάρκεια 
της σε sec, η τιμή peak- to -peak (Volt) καθώς και η περίοδος της (sec). Τέλος, όλo το 
workspace αποθηκεύεται σε ένα αρχείο με όνομα oscilloscope.mat για περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων μας, όπως θα εξηγήσουμε και στο κεφάλαιο των 
μετρήσεων,  ενώ επίσης αποσυνδέουμε το αντικείμενο (gpib) από το όργανό μας και 
το διαγράφουμε από τη μνήμη, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να 
δημιουργήσουμε καινούρια σύνδεση με τον παλμογράφο όποτε το επιθυμήσουμε.  
 
 
Παρατηρήσεις 
 

1. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η αποσύνδεση του gpib αντικειμένου είναι 
απαραίτητη, καθώς κάθε φορά μπορούμε να έχουμε μόνο ένα object 
συνδεδεμένο με τον παλμογράφο. Έτσι, στην περίπτωση που προσπαθήσουμε 
να εκτελέσουμε την ίδια διαδικασία χωρίς να έχουμε προηγουμένως 
αποσυνδέσει το αντικείμενο μας θα οδηγηθούμε σε error.  

2. Ο κώδικας που υλοποιήσαμε μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί ώστε να 
ικανοποιεί τις ανάγκες μας σχετικά με τη διάρκεια και τον τρόπο απεικόνισης 
των δεδομένων. Μπορούμε δηλαδή κάθε φορά να ορίζουμε διαφορετικό 
χρονικό διάστημα μεταξύ των μετρήσεων ή να απεικονίζουμε κάθε 
κυματομορφή ξεχωριστά.  

3. Επίσης, σχετικά με το Record Length του παλμογράφου, στις μετρήσεις που 
θα παρουσιάσουμε και παρακάτω δοκιμάσαμε τις τιμές 500 και 1000. 
Προσπαθήσαμε να αυξήσουμε παραπάνω την τιμή του RecordLength ώστε να 
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καταγράφουμε κάθε φορά μεγαλύτερης διάρκειας καρδιογραφήματα αλλά 
κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν, καθώς προέκυπτε λάθος κατά την εγγραφή 
των δεδομένων στη μεταβλητή waveform, χωρίς αυτό να μπορεί να εξηγηθεί. 
Βέβαια, πρακτικά η τιμή 1000 ήταν ικανοποιητική για τις μετρήσεις μας, 
οπότε δεν προβληματιστήκαμε παραπάνω σε αυτό το ζήτημα.  

4. Οι αντίστοιχες εντολές οι οποίες ‘επικοινωνούν’ με τον παλμογράφο 
περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο προγραμματισμού του παλμογράφου 
(tektronix 784 programmer manual) και κρίθηκε ότι δεν ήταν απαραίτητη η 
περαιτέρω ανάλυση τους. 

 
 
 

Ο συνολικός κώδικας που υλοποιεί την επικοινωνία μεταξύ παλμογράφου και 
υπολογιστή – Matlab μέσω GPIB interface φαίνεται στο Παράρτημα Ε’ στο τέλος 
της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

5 
 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 

 
 
 
 
 
 

5.1 Το καρδιαγγειακό σύστημα 

 
Όλα τα κύτταρα του οργανισμού μας για να διατηρηθούν στη ζωή και να 

επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες. Ο 
εφοδιασμός αυτός γίνεται από το αίμα το οποίο ταυτόχρονα παραλαμβάνει από τα 
κύτταρα τις  άχρηστες ουσίες. Για να επιτέλεσει το αίμα τον  προορισμό του, πρέπει 
να ‘κυκλοφορεί’ συνεχώς. Οι σωλήνες μέσα στους οποίους τρέχει το αίμα 
ονομάζονται αιμοφόρα αγγεία, η δε καρδιά είναι η αντλία που δίνει στο αίμα την 
ώθηση για να  κυκλοφορήσει. 

Η καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία αποτελούν μαζί το καρδιαγγειακό σύστημα. 
 

5.1.1 Η Καρδιά 
 

5.1.1.1 Γενικά 
 
 

Η καρδιά, είναι το κεντρικό όργανο της κυκλοφορίας. Είναι ένα κοίλο μυώδες 
όργανο, που δέχεται το αίμα που προέρχεται από τις φλέβες και το ωθεί προς τις 
αρτηρίες. 
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Εικόνα 5.1: Η θέση της καρδιάς μέσα στη θωρακική κοιλότητα 

 
 

Η καρδιά βρίσκεται μέσα στη θωρακική κοιλότητα ανάμεσα στους δύο 
πνεύμονες. Το σχήμα της καρδιάς παρομοιάζεται με το σχήμα κώνου. Η κορυφή της 
αντιστοιχεί στο πέμπτο αριστερό μεσοπλεύριο διάστημα. Το χρώμα της καρδιάς είναι 
βαθύ ερυθρό, αλλά η ομοιομορφία του χρώματος διακόπτεται από κίτρινες 
ραβδώσεις οι οποίες οφείλονται στη συσσώρευση λίπους. 
 

5.1.1.2 Το τοίχωμα της καρδιάς 
 

Η καρδιά αποτελείται από μυϊκό ιστό, με ειδικό γνώρισμα τις γραμμωτές μυϊκές 
ίνες. Οι γραμμωτές μυϊκές ίνες χαρακτηρίζουν τους μύες που εξαρτώνται από τη 
θέλησή μας. Οι μύες των χεριών και των ποδιών λόγου χάρη, τους οποίους ο 
άνθρωπος κινεί σύμφωνα με την επιθυμία του είναι γραμμωτοί. Οι μύες που δεν 
υπόκεινται στη θέλησή μας (όπως λ.χ. εκείνοι των σπλάχνων) είναι λείοι. 

Ο καρδιακός μυς, λοιπόν, αποτελεί εξαίρεση γιατί παρόλο που η λειτουργία του 
δεν εξαρτάται από τη θέλησή μας, αποτελείται ωστόσο από γραμμωτές μυϊκές ίνες. 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του καρδιακού μυός είναι ότι αποτελείται από πολλές 
συνενωμένες μυϊκές ίνες. Έτσι δημιουργείται η εντύπωση ότι η καρδιά είναι ένας 
μοναδικός μυς και όχι ένα σύνολο από ανεξάρτητες μυϊκές ίνες, όπως συμβαίνει σε 
όλους τους μύες. Ο καρδιακός μυς ονομάζεται μυοκάρδιο. Μέσα στο μυοκάρδιο 
βρίσκονται τέσσερις ινώδεις δακτύλιοι, που αποτελούν τον ινώδη σκελετό τής 
καρδιάς. Ο καρδιακός μυς περιβάλλεται από έναν ινώδη θύλακο, που λέγεται 
περικάρδιο και που δεν εφάπτεται σταθερά στο μυοκάρδιο. Το περικάρδιο 
αποτελείται από δύο πέταλα, το περισπλάχνιο, που εφάπτεται στο μυοκάρδιο και το 
περίτονο, που καλύπτει εξωτερικά το προηγούμενο πέταλο. Ανάμεσα στα δυο πέταλα 
του περικαρδίου υπάρχει ένας χώρος, η περικαρδιακή κοιλότητα. Η κοιλότητα του 
περικαρδίου επιτρέπει στο μυοκάρδιο να διαστέλλεται και να συστέλλεται ελευθέρα. 
Οι καρδιακές κοιλότητες καλύπτονται και αυτές από μία λεπτή και σκληρή 
μεμβράνη, το ενδοκάρδιο. Το ενδοκάρδιο αναδιπλώνεται ανάμεσα στον κόλπο και 
την κοιλία και σχηματίζει τις κολποκοιλιακές βαλβίδες. Κατά τον ίδιο τρόπο ανάμεσα 
στις κοιλίες και τις αρτηρίες (πνευμονική και αορτή) το ενδοκάρδιο αναδιπλώνεται 
και πάλι για να σχηματίσει τις μηνοειδείς βαλβίδες. 
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5.1.1.3 Η κυκλοφορία του αίματος 
 

Η καρδιά λειτουργεί σαν μια αντλία παίρνοντας οξυγονωμένο αίμα από τους 
πνεύμονες και εξωθώντας το προς την αορτή για να κυκλοφορήσει σε όλο το σώμα 
Στην πραγματικότητα  αποτελείται από δύο ξεχωριστές αντλίες: τη δεξιά καρδιά, η 
οποία διοχετεύει με ακάθαρτο αίμα τους πνεύμονες, όπου και καθαρίζεται και την 
αριστερή καρδιά, η οποία είναι μεγαλύτερη και πιο χονδρή από τη δεξιά γιατί 
εκτελεί περισσότερη εργασία˙ στέλνει οξυγονωμένο (καθαρό) αίμα μέσα στην αορτή 
(τη βασική αρτηρία του σώματος), από όπου διοχετεύεται σε ολόκληρο το σώμα. Η 
δεξιά και η αριστερή καρδιά χωρίζονται μεταξύ τους με ένα μυώδες διάφραγμα, που 
ονομάζεται μεσοκοιλιακό διάφραγμα. 

Με τη σειρά τους, κάθε μία από αυτές τις δύο ξεχωριστές καρδιές αποτελείται 
από δύο κοιλότητες: την επάνω, που λέγεται κόλπος (atrium) και την κάτω, που 
λέγεται κοιλία (ventricle). Ο κόλπος και η κοιλιά της ίδιας πλευράς συγκοινωνούν 
μεταξύ τους, με το λεγόμενο κολποκοιλιακό στόμιο, ενώ δεν υπάρχει καμιά 
επικοινωνία με τις κοιλότητες της άλλης πλευράς. Δηλαδή το αίμα του αριστερού 
τμήματος της καρδιάς δεν ανακατώνεται με το αίμα του δεξιού τμήματος.  

 
 

 
 
Εικόνα 5.2: Ανατομία της καρδιάς και πορεία του αίματος διαμέσου των καρδιακών 

κοιλοτήτων 
 
 

Η καρδιά λοιπόν χωρίζεται σε τέσσερις κοιλότητες:  
 

1. Το φλεβικό αίμα, που παραλαμβάνει τις άχρηστες ουσίες από τα κύτταρα 
του ανθρώπινου οργανισμού, συγκεντρώνεται στην κάτω κοίλη φλέβα (αίμα από το 
κάτω τμήμα του σώματος) και την άνω κοίλη φλέβα (αίμα από το κεφάλι και τα άνω 
άκρα), οι οποίες εκβάλλουν χωριστά η καθεμιά στο δεξιό κόλπο. Ο δεξιός κόλπος 
συγκοινωνεί με τη δεξιά κοιλία μέσω του δεξιού κολποκοιλιακού στομίου. Εκεί 
υπάρχει η δεξιά κολποκοιλιακή βαλβίδα που ονομάζεται και τριγλώχινα επειδή 
αποτελείται από τρία τριγωνικά βαλβιδικά τμήματα (γλωχίνες). Η λειτουργία της 
βαλβίδας είναι να επιτρέπει τη δίοδο του αίματος από τον κόλπο στην κοιλία και να 
εμποδίζει την επαναφορά του αίματος από την κοιλία στον κόλπο. 

2. Η δεξιά κοιλία δέχεται το αίμα από τον δεξιό κόλπο μέσω τριγλώχινος 
βαλβίδας. Από τη δεξιά κοιλία αρχίζει η πνευμονική αρτηρία η οποία μεταφέρει το 
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αίμα στους πνεύμονες. Η πνευμονική αρτηρία περιέχει αίμα σκοτεινόχρωμο και 
πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα (φλεβικό αίμα). Στους πνεύμονες, το αίμα 
αποβάλλει το διοξείδιο του άνθρακα και πλουτίζεται με οξυγόνο. Έτσι από φλεβικό 
αίμα γίνεται αρτηριακό.  Η δεξιά κοιλία και η πνευμονική αρτηρία επικοινωνούν 
μέσω της πνευμονικής βαλβίδας, η οποία εμποδίζει το αίμα να επιστρέψει από την 
πνευμονική αρτηρία στη δεξιά κοιλία. 

3. Ο αριστερός κόλπος δέχεται το αίμα από τις τέσσερις πνευμονικές φλέβες 
και επικοινωνεί με την αριστερά κοιλία μέσω του αριστερού κολποκοιλιακού 
στομίου. Οι πνευμονικές φλέβες περιέχουν αίμα που έχει αποβάλει το διοξείδιο του 
άνθρακα και έχει παραλάβει το οξυγόνο. Γι' αυτόν τον λόγο, το χρώμα του είναι 
καθαρό ερυθρό (αρτηριακό αίμα). Και στο σημείο αυτό υπάρχει μια βαλβίδα, η 
μιτροειδής βαλβίδα, που αποτελείται από δύο μόνο τριγωνικά βαλβιδικά τμήματα. Η 
βαλβίδα αυτή λέγεται μιτροειδής επειδή έχει σχήμα επισκοπικής ανεστραμμένης 
μίτρας. 

4. Η αριστερά κοιλία δέχεται το αίμα από τον αριστερό κόλπο μέσω της 
μιτροειδούς βαλβίδας. Από την αριστερά κοιλία αρχίζει η μεγαλύτερη αρτηρία του 
ανθρώπινου οργανισμού, η αορτή. Το στόμιο της αορτής κλείνει και αυτό όπως και 
της πνευμονικής με μια βαλβίδα, που ονομάζεται αορτική βαλβίδα και επιτελεί την 
ίδια λειτουργία με τη βαλβίδα της πνευμονικής αρτηρίας, δηλ. εμποδίζει την 
επιστροφή του αίματος από την αορτή στην κοιλία. Από εδώ, μέσω της αορτής, το 
αίμα μεταφέρεται σε ολόκληρο το σώμα αφήνοντας το οξυγόνο και τις θρεπτικές 
ουσίες και παραλαμβάνοντας τα άχρηστα προϊόντα και το διοξείδιο του άνθρακα. 
Γίνεται δηλαδή η ανταλλαγή της ύλης. Έπειτα το αίμα επιστρέφει σαν φλεβικό στις 
φλέβες και συγκεντρώνεται τελικά στην άνω και την κάτω κοίλη φλέβα. Και ο 
κύκλος αρχίζει και πάλι. 
 

Από τις τέσσερις κοιλότητες της καρδιάς σπουδαιότερη είναι η αριστερή κοιλία. 
Θα μπορούσε να πει κανείς με κάποια υπερβολή ότι ουσιαστικά το καρδιακό έργο 
είναι υπόθεση της αριστερής κοιλίας. Και τούτο διότι η μεγάλη ωστική δύναμη που 
χρειάζεται για να κυκλοφορήσει το αίμα στο υψηλών αντιστάσεων περιφερικό 
αρτηριακό δίκτυο μέχρι τα τριχοειδή και να επιστρέψει πάλι, μέσω των φλεβών, στο 
δεξιό κόλπο γίνεται από την αριστερή κοιλία. Το αίμα εξωθείται στην αορτή με 
σημαντική πίεση, 100-140mm Hg, όση δηλαδή είναι η συστολική πίεση της 
αριστερής κοιλίας και της αορτής. Η αρτηριακή συστολική πίεση του σφυγμικού 
κύματος είναι μικρότερη όσο τούτο απομακρύνεται από την καρδιά, κατέρχεται στα 
25-30mm Hg στα τριχοειδή, είναι μικρότερη στο φλεβικό σκέλος της κυκλοφορίας 
και ελαχιστοποιείται, περίπου μηδενίζεται, στο δεξιό κόλπο. Απ’ εκεί το αίμα 
παραλαμβάνεται από τη δεξιά κοιλία, η οποία συγκριτικά με την αριστερή κοιλία έχει 
μικρό έργο να επιτελέσει. Με σχετικά μικρή συστολική πίεση 15-30mm Hg, η δεξιά 
κοιλία εξωθεί το αίμα προς την πνευμονική αρτηρία και η πίεση αυτή είναι αρκετή 
για να κυκλοφορήσει αυτό στο χαμηλών αντιστάσεων αγγειακό δίκτυο των 
πνευμόνων και να φθάσει με πολύ χαμηλή πίεση, 4-12mm Ηg, στον αριστερό κόλπο. 

 

5.1.1.4 Ο καρδιακός κύκλος 
 

Η καρδιά για να επιτελέσει τη λειτουργία της σαν αντλία, πρέπει να διευρύνει τις 
κοιλότητές της, ώστε να γεμίσουν με αίμα και έπειτα να τις συμπιέσει, ώστε το αίμα 
να διοχετευθεί στις αρτηρίες. Η σύσπαση της καρδιάς ονομάζεται συστολή και η 
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διεύρυνση, διαστολή. Αλλά οι κινήσεις αυτές δεν γίνονται ταυτόχρονα σε όλες τις 
κοιλότητες της καρδιάς. Ας παρακολουθήσουμε πώς διαδέχεται η μία φάση την άλλη: 
 
 
1η φάση:   
 

• Αρχικά θεωρούμε τους κόλπους γεμάτους με αίμα. Ο δεξιός κόλπος δέχεται 
το αίμα των κοίλων φλεβών και ο αριστερός κόλπος το αίμα των πνευμονικών 
φλεβών. Η κατάσταση αυτή δηλώνει το τέλος της διαστολής των κόλπων (και της 
συστολής των κοιλιών).  

• Αρχή συστολής κόλπων. Οι κόλποι συστέλλονται (κολπική συστολή) και 
το αίμα ωθείται προς τις κοιλίες. Το αίμα που ωθείται στις κοιλίες προκαλεί το 
άνοιγμα των κολποκοιλιακών βαλβίδων οι οποίες κλείνουν μόλις τελειώσει η κολπική 
συστολή. Κατά την κολπική συστολή οι κοιλίες της καρδιάς βρίσκονται σε διαστολή. 

• Ταχεία κοιλιακή εξώθηση.  
• Βραδεία εξώθηση. Τέλος συστολής  κόλπων.  

 
2η φάση:   
 

• Αρχή διαστολής κόλπων. Οι κοιλίες συσπώνται και το αίμα ωθείται προς 
τις αρτηρίες (πνευμονική αρτηρία από τη δεξιά κοιλία, αορτή από την αριστερά 
κοιλία) αφού προηγουμένως έχουν ανοίξει οι μηνοειδείς βαλβίδες (πνευμονική και 
αορτική βαλβίδα). Κατά τη φάση αυτή είναι απαραίτητο το κλείσιμο των 
κολποκοιλιακών βαλβίδων γιατί αλλιώς το αίμα θα επανερχόταν στους κόλπους. 
 

• Ταχεία κοιλιακή πλήρωση. 
 

• Βραδεία κοιλιακή πλήρωση. Διαστολή. Όταν τελείωση η κοιλιακή 
συστολή οι μηνοειδείς βαλβίδες κλείνουν, για να εμποδίσουν το αίμα να 
επανέλθει στις κοιλίες. 

 
3η φάση:  Καρδιακή ανάπαυλα. Είναι η φάση ανασυγκροτήσεως κατά την οποία η 
καρδιά ξεκουράζεται. 

 
Παρατηρούμε ότι κατά την κολπική συστολή οι κοιλίες της καρδιάς βρίσκονται 

σε διαστολή και αντίστροφα. Η καρδιά, λοιπόν, συσπάται στο πάνω μισό μέρος 
(κόλποι) και διευρύνεται στο κάτω μισό (κοιλιές). Αυτό γίνεται κατά την πρώτη 
φάση, όταν δηλ. το αίμα περνά από τους κόλπους στις κοιλίες. Στη δεύτερη φάση, 
όπου το αίμα περνά στις αρτηρίες και οι κόλποι δέχονται καινούργιο αίμα, γίνεται το 
αντίθετο. Συσπάται το κάτω τμήμα, δηλ. οι κοιλίες,  και διευρύνεται το πάνω μισό 
μέρος, δηλ. οι κόλποι. 
  Σε ένα λεπτό γίνονται κατά μέσον όρο 80 καρδιακές συστολές. Ωστόσο είναι 
γνωστό ότι ορισμένα άτομα έχουν σφυγμό λιγότερο γοργό (ο παλμός τον οποίο 
αισθανόμαστε στον σφυγμό δεν είναι άλλο παρά η καρδιακή συστολή) ενώ σε 
ορισμένες αρρώστιες, σε εμπύρετες καταστάσεις, στα παιδιά, η συχνότητα του 
σφυγμού είναι μεγαλύτερη. 
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5.1.2 Τα αγγεία 
 

5.1.2.1  Γενικά  
 

Το αίμα για να φθάσει σε κάθε τμήμα του οργανισμού μας, ρέει μέσα σε ειδικούς 
σωλήνες που ονομάζονται αγγεία. Τα αγγεία τα οποία ξεκινούν από την καρδιά και 
κατευθύνονται στην περιφέρεια ονομάζονται αρτηρίες. Γενικά στις αρτηρίες ρέει 
αίμα πλούσιο σε οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες οι οποίες μεταφέρονται στους 
διαφόρους ιστούς του οργανισμού μας. Τα αγγεία που επαναφέρουν το αίμα από την 
περιφέρεια στην καρδιά, πλούσιο σε άχρηστα προϊόντα και διοξείδιο του άνθρακα, 
ονομάζονται φλέβες. Τα άχρηστα προϊόντα κατόπιν απομακρύνονται μέσω των 
νεφρών, οι οποίοι έχουν ως αποστολή τον καθαρισμό του αίματος, το δε διοξείδιο του 
άνθρακα απομακρύνεται από τους πνεύμονες με την αναπνοή. 

Οι αρτηρίες, όταν φθάνουν στην περιφέρεια του ανθρώπινου σώματος, δηλ. 
στους μύες, το δέρμα, σε όλα τα όργανα, διακλαδίζονται σε ολοένα μικρότερες 
αρτηρίες, ωσότου η διάμετρός τους γίνει μικροσκοπική. Σε αυτό το σημείο ακριβώς 
συντελείται η ανταλλαγή μεταξύ του αίματος και των κυττάρων. Τα μικροσκοπικά 
αυτά αγγεία ονομάζονται τριχοειδή και σχηματίζουν μέσα στα διάφορα όργανα και 
στους ιστούς ένα εκτεταμένο δίκτυο. Τα τριχοειδή συμβάλλουν σε μικρές φλέβες οι 
οποίες λίγο-λίγο ενώνονται η μία με την άλλη σε όλο μεγαλύτερες φλέβες και 
επαναφέρουν το αίμα στην καρδιά. 

 

5.1.2.2 Η αγγείωση της καρδιάς 
 

Η ίδια η καρδιά έχει επίσης ανάγκη από τροφή. Το αίμα που κυκλοφορεί στην 
καρδιά δεν την τρέφει, απλώς περνά μέσα από τις κοιλότητές της. Για τη θρέψη της 
υπάρχουν ειδικές αρτηρίες οι στεφανιαίες αρτηρίες (δεξιά και αριστερή), οι οποίες 
εκφύονται από την αορτή, λίγο πάνω από την έξοδο της από την αριστερά κοιλία. Οι 
στεφανιαίες αρτηρίες λίγο μετά την έκφυση τους από την αορτή εισχωρούν 
κατευθείαν στην καρδιά και διακλαδίζονται μέσα στο μυοκάρδιο σε πολυάριθμους 
μικρότερους κλάδους και αυτοί σε πυκνό δίκτυο τριχοειδών. Πρόκειται για το 
πυκνότερο δίκτυο τριχοειδών αγγείων που υπάρχει σε ολόκληρο το σώμα. Το αίμα 
που έδωσε το οξυγόνο και τις θρεπτικές ουσίες στο μυοκάρδιο συγκεντρώνεται  από 
τις φλέβες της καρδιάς στο στεφανιαίο κόλπο, ο οποίος εκβάλλει κατευθείαν στον 
δεξιό κόλπο. Η καρδιά λοιπόν έχει μία δική της μικρή ανεξάρτητη κυκλοφορία. 

 
 

5.2  Το ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς 

Η καρδιά είναι ένα όργανο κάπως αυτόνομο. Όπως έχει μία δική της ανεξάρτητη 
κυκλοφορία, κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί και πάλλεται μόνη της. Η καρδιά δηλ. είναι 
δυνατό να χτυπά χωρίς τη μεσολάβηση του νευρικού συστήματος. Ωστόσο στην 
καρδιά φθάνουν νεύρα, τα οποία προέρχονται από το παρασυμπαθητικό 
(πνευμονογαστρικό) και το συμπαθητικό σύστημα. Τα νεύρα αυτά ρυθμίζουν τους 
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παλμούς (καρδιακή συχνότητα) της καρδιάς: το συμπαθητικό τους επιταχύνει, ενώ το 
πνευμονογαστρικό τους επιβραδύνει. 

 
Πριν από κάθε καρδιακό κύκλο, οι μύες του αριστερού και δεξιού κόλπου και 

της αριστερής και δεξιάς κοιλίας βρίσκονται σε ηρεμία. O κύκλος ξεκινά όταν ο 
φλεβόκομβος (Sino-Atrial node) διεγείρεται αυθόρμητα, δημιουργώντας ένα 
ερέθισμα.  

  
Ο φλεβόκομβος είναι ένας μικρός ανατομικός σχηματισμός που εντοπίζεται στο 

άνω και πίσω τμήμα του δεξιού κόλπου πλησίον της εκβολής της άνω κοίλης φλέβας 
στον δεξιό κόλπο. Είναι αυτός που ελέγχει την καρδιακή λειτουργία, όσον αφορά τη 
συχνότητα, γιατί η συχνότητα της ρυθμικής του διέγερσης είναι μεγαλύτερη από τη 
συχνότητα αυτοδιέγερσης οποιουδήποτε άλλου τμήματος της καρδιάς. Για το λόγο 
αυτό, ο φλεβόκομβος αποτελεί το φυσιολογικό βηματοδότη της καρδιάς. 

 

 
                          
                                          Εικόνα 5.3                                             Εικόνα 5.4      
 
Εικόνα 5.3: Ο φλεβόκομβος και το  σύστημα Purkinje της καρδιάς                                            

Εικόνα 5.4: Μετάδοση της διέγερσης μέσα στην καρδιά, με το χρόνο εμφάνισης της 
διέγερσης σε διάφορα σημεία της 
 
 

To ηλεκτρικό αυτό ερέθισμα, που παράγεται στον φλεβόκομβο, διαχέεται στους 
κόλπους τους οπoίους και διεγείρει, με αποτέλεσμα τη συστολή των κόλπων και το 
γέμισμα των κοιλιών με αίμα. Τo ερέθισμα φτάνει στον κολποκοιλιακό κόμβο 
(Atrio -Ventricular node), που είναι ένας μικρός σχηματισμός μεταξύ κόλπων και 
κοιλιών και είναι το μοναδικό σημείο ηλεκτρικής σύνδεσης κόλπων και κοιλιών. Το 
ερέθισμα καθυστερεί για λίγο μέσα στον κολποκοιλιακό κόμβο πριν περάσει προς τις 
κοιλίες, γεγονός που επιτρέπει στους κόλπους να αδειάσουν το περιεχόμενό τους 
προς τις κοιλίες πριν από την έναρξη της συστολής των κοιλιών. Μετά, μέσω του 
κολποκοιλιακού δεματίου του His, διαχέεται στις κοιλίες για να τις διεγείρει, 
προκαλώντας έτσι τη συστολή των κοιλιών και την αποστολή αίματος στην 
κυκλοφορία του σώματος και στην πνευμονική κυκλοφορία. Το δεμάτιο του His 
είναι συνέχεια του κολποκοιλιακού κόμβου και πορεύεται υπενδοκαρδιακά στο 
μεσοκοιλιακό διάφραγμα σαν κοινό στέλεχος που στην συνέχεια διακλαδίζεται σε 
δύο σκέλη το αριστερό και το δεξιό σκέλος (ίνες του Purkinje), με τα οποία, η 
διέγερση άγεται προς όλα τα σημεία των κοιλιών. 
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5.2.1 Κύματα εκπόλωσης και επαναπόλωσης 
 

Στις μεμβράνες όλων των μυϊκών ινών του σώματος υπάρχουν ηλεκτρικά 
δυναμικά. Σε κατάσταση ηρεμίας, η εσωτερική επιφάνεια της μεμβράνης έχει 
αρνητικά φορτισμένα ιόντα (ανιόντα) και στην εξωτερική επιφάνεια 
συγκεντρώνονται θετικά φορτισμένα ιόντα (κατιόντα). Η κατάσταση αυτή 
ονομάζεται πόλωση της μυϊκής ίνας. Κατά τη διάδοση   του ηλεκτρικού ερεθίσματος 
από το φλεβόκομβο στα διάφορα τμήματα της καρδιάς παρατηρούνται μεταβολές στη 
διαπερατότητα της μεμβράνης των μυϊκών ινών σε ιόντα νατρίου (Na+) και καλίου 
(Ka+).  
 

• Όταν αυξηθεί απότομα η διαπερατότητα της για Na+, πολλά από τα Na+ που 
βρίσκονται σε μεγάλη συγκέντρωση στην εξωτερική επιφάνεια της ίνας, εισρέουν στο 
εσωτερικό της μεταφέροντας θετικά φορτία. Το γεγονός προκαλεί μείωση του 
φυσιολογικού αρνητικού δυναμικού ηρεμίας και τη δημιουργία ηλεκτροθετικότητας 
στο εσωτερικό της ίνας και  ονομάζεται εκπόλωση.   

• Αμέσως μετά την εκπόλωση, η επιφάνεια της μεμβράνης γίνεται πάλι 
σχεδόν αδιαπέραστη για τα Na+ και ταυτόχρονα περισσότερο διαπερατή, από ό,τι σε 
φυσιολογικές συνθήκες, για τα Ka+. Συνεπώς, σταματά η μετακίνηση Na+ προς το 
εσωτερικό της ίνας και αντίθετα, αρχίζουν να μετακινούνται προς τα έξω Ka+, λόγω 
του μεγέθους της συγκέντρωσης στο εσωτερικό. Η περίσσεια των θετικών φορτίων 
του εσωτερικού της ίνας μεταφέρεται πάλι έξω από αυτή, με αποτέλεσμα την 
αποκατάσταση του φυσιολογικού αρνητικού δυναμικού ηρεμίας της μεμβράνης. Η 
διαδικασία αυτή καλείται επαναπόλωση. 
 

Κατά την εκπόλωση μιας μεμβράνης, θετικά φορτία της εσωτερικής επιφάνειάς 
της μεταφέρονται από το σημείο εκπόλωσης προς τις γειτονικές αρνητικά 
φορτισμένες περιοχές της μεμβράνης, ενώ στο εξωτερικό της μετακινούνται θετικά 
φορτία από τις γειτονικές περιοχές, που είναι σε ηρεμία., σε σχέση με την περιοχή 
εκπόλωσης. Με την κυκλική αυτή μετακίνηση των φορτίων ελαττώνεται η διαφορά 
δυναμικού στις περιοχές της μεμβράνης που συνορεύουν με τις περιοχές της αρχικής 
εκπόλωσης. Όταν η μείωση της διαφοράς δυναμικού υπερβεί τα 15 mV, τότε στις 
περιοχές αυτές δημιουργείται νέο δυναμικό δράσης, που στη συνέχεια με τον ίδιο 
μηχανισμό προκαλεί διέγερση άλλων γειτονικών περιοχών κ.ο.κ. Έτσι το ηλεκτρικό 
ερέθισμα που προκαλείται στο φλεβόκομβο διαδίδεται στα υπόλοιπα τμήματα της 
καρδιάς. 

Κάθε φορά που ένα δυναμικό δράσης διατρέχει μια μυϊκή ίνα, ένα μικρό μέρος 
του ηλεκτρικού ρεύματος μεταδίδεται από το μυ μέχρι το δέρμα. Αν συστέλλονται 
ταυτόχρονα πολλές μυϊκές ίνες, τα ηλεκτρικά δυναμικά αθροίζονται στο δέρμα 
δίνοντας υψηλές τιμές. 

 
 

5.3  Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) 

5.3.1 Ορισμός-Χρησιμότητα 
 

Η καταγραφή διαφορών δυναμικού, που δημιουργούνται στην εξωτερική 
επιφάνεια της μεμβράνης των μυοκαρδιακών ινών μεταξύ περιοχών ηλεκτροθετικώς 
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και ηλεκτραρνητικώς φορτισμένων, κατά την εκπόλωση και αναπόλωση του 
μυοκαρδίου, αποτελεί το ηλεκτροκαρδιογράφημα.  

Το ΗΚΓ, επομένως, αντανακλά τα ηλεκτρικά γεγονότα τα οποία σχετίζονται με 
την καρδιακή διέγερση και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον ανατομικό 
προσανατολισμό της καρδιάς, τα σχετικά μεγέθη των καρδιακών κοιλοτήτων, την 
καρδιακή συχνότητα, το ρυθμό, την παραγωγή και την αγωγή της διέγερσης και τις 
διαταραχές στα παραπάνω γεγονότα, ανεξάρτητα από το αν οφείλονται σε 
ανατομικές, μηχανικές, μεταβολικές ή κυκλοφορικές ατέλειες. Επίσης, αλλαγές στις 
ηλεκτρολυτικές συγκεντρώσεις και η επίδραση ορισμένων φαρμακευτικών ουσιών 
μπορούν να ανιχνευθούν με τη βοήθεια του ΗΚΓ. Το ΗΚΓ, όμως, δεν παρέχει άμεσες 
πληροφορίες σχετικά με τη συστολή και την αντλητική ικανότητα της καρδιάς. Αυτές 
οι ιδιότητες μπορούν να κριθούν με βάση την πίεση του αίματος, την καρδιακή 
παροχή (cardiac output), τους καρδιακούς ήχους κ.ά. 
 

5.3.2 Λήψη του ηλεκτροκαρδιογραφήματος 
 

Η λήψη των ηλεκτρικών δυναμικών που παράγονται από την καρδιά γίνεται αν 
τοποθετήσουμε ηλεκτρόδια πάνω στο δέρμα, από τη μία και την άλλη πλευρά της 
καρδιάς. 

Εάν το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρόδιο βρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε να 
‘βλέπει’ τη διέγερση -εκπόλωση- του μυοκαρδίου να κατευθύνεται προς το μέρος 
του, τότε ο καρδιογράφος καταγράφει μία απόκλιση προς τα πάνω δηλαδή ένα 
θετικό έπαρμα. 

Αντιστρόφως, εάν το ηλεκτρόδιο τοποθετείται έτσι ώστε να ‘βλέπει’ τη διέγερση 
να απομακρύνεται από αυτό, τότε λαμβάνεται μία απόκλιση προς τα κάτω δηλαδή 
ένα αρνητικό έπαρμα. 

Έτσι λοιπόν το ίδιο φαινόμενο δηλαδή την εξάπλωση της διεγέρσεως στο 
μυοκάρδιο, μπορεί να την καταγράψουμε με θετικό ή αρνητικό ή διφασικό έπαρμα, 
ανάλογα με την τοποθέτηση του ηλεκτροδίου. Το ίδιο συμβαίνει και με την 
αναπόλωση του μυοκαρδίου. Τα επάρματα που περιγράφουμε παραπάνω 
απεικονίζονται στην Εικόνα 5.5. Τα φαινόμενα λοιπόν, της εκπολώσεως και της 
αναπολώσεως καταγράφονται σαν επάρματα, τα οποία αντιστρέφονται εάν το 
ηλεκτρόδιο αλλάζει θέση 180˚.  

Όταν δεν υπάρχουν διαφορές δυναμικού το ΗΚΓ εμφανίζει μία οριζόντια 
γραμμή, η οποία ονομάζεται ισοηλεκτρική γραμμή. 

 
Εικόνα 5.5: Καταγραφή των φαινομένων της πολώσεως κι εκπολώσεως με τη βοήθεια 

ηλεκτροδίου 
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5.3.3 Ηλεκτροκαρδιογραφικό χαρτί 
     

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφεται από την ακίδα του 
ηλεκτροκαρδιογράφου πάνω σε ένα μιλιμετρέ χαρτί  Το ύψος και πλάτος κάθε 
μικρού τετραγώνου είναι ίσο με 1 mm. Tο πλάτος υποδηλώνει χρόνο κι επειδή κατά 
τη λήψη του ΗΚΓ η ταχύτητα κινήσεως της ταινίας, που έχει επικρατήσει, είναι 25 
mm/sec, το πλάτος του μικρού τετραγώνου ισούται με 0.04 sec. Το ύψος του μικρού 
τετραγώνου υποδηλώνει δυναμικό, το οποίο είναι ίσο με 0.1 mV, επειδή συνήθως η 
ρύθμιση γίνεται έτσι ώστε, όταν διέρχεται  από το γαλβανόμετρο ηλεκτρικό ρεύμα με 
δυναμικό 1mV, να καταγράφεται απόκλιση της ηλεκτρικής καμπύλης ίση προς 1cm. 
Αυτή η ρύθμιση ονομάζεται ευαισθησία του ηλεκτροκαρδιογράφου και λαμβάνεται 
με πίεση ειδικού κουμπιού ή αυτομάτως σε κάθε ΗΚΓ. Στην πράξη σήμερα το 
δυναμικό μετριέται σε mm κι όχι mV. Επίσης, το ηλεκτροκαρδιογραφικό χαρτί έχει 
παχύτερες κάθετες κι οριζόντιες γραμμές, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 5mm 
δηλαδή σχηματίζουν μεγάλα τετράγωνα των οποίων το πλάτος υποδηλώνει χρόνο 
ίσο με 0.20sec, το δε δυναμικό ίσο με 0.5mV, εφόσον βέβαια η ταχύτητα κινήσεως 
της ταινίας κι η ευαισθησία του ηλεκτροκαρδιογράφου είναι οι προαναφερθείσες. 

 
 
 

 
Εικόνα 5.6: Μετρήσεις στο ηλεκτροκαρδιογραφικό χαρτί 
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5.3.4 Το φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα 
 

 
Εικόνα 5.7: Το φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα 

 
Στην Εικόνα 5.7 απεικονίζεται ένα φυσιολογικό ΗΚΓ που αφορά δύο 

διαδοχικούς καρδιακούς παλμούς. Το φυσιολογικό ΗΚΓ αποτελείται από ένα κύμα 
Ρ, ένα  ‘σύμπλεγμα QRS’ και ένα κύμα Τ. Το σύμπλεγμα QRS συνήθως αποτελείται 
από τρία διαφορετικά κύματα, τα Q, R και S, που παράγονται από τη διέλευση της 
καρδιακής διέγερσης από τις κοιλίες. Πριν να είναι δυνατή η συστολή του μυός, είναι 
απαραίτητη η επέκταση της εκπόλωσης στο μυοκάρδιο, για την έναρξη των χημικών 
διεργασιών της συστολής.  

Το κύμα Ρ προκαλείται από την επέκταση της εκπόλωσης στους κόλπους και 
εμφανίζεται αμέσως πριν από την έναρξη της συστολής τους. Το σύμπλεγμα QRS 
προκαλείται από την επέκταση της εκπόλωσης στις κοιλίες και εμφανίζεται αμέσως 
πριν από της έναρξη της συστολής των κοιλιών.  Κατά συνέπεια, τόσο το κύμα Ρ, 
όσο και τα κύματα που αποτελούν το σύμπλεγμα QRS, είναι κύματα εκπόλωσης.  

Το κύμα Τ προκαλείται από ηλεκτρικά ρεύματα τα οποία παράγονται κατά την 
ανάνηψη των κοιλιών από την κατάσταση της εκπόλωσης. Η διεργασία αυτή 
επιτελείται στο μυοκάρδιο των κοιλιών μετά την εκπόλωση και το κύμα Τ 
χαρακτηρίζεται ως κύμα επαναπόλωσης.  

 
Φυσιολογικά, ορισμένες μυϊκές ίνες του μυοκαρδίου των κοιλιών αρχίζουν να 

επαναπολούνται 0,2 sec περίπου μετά την έναρξη του κύματος εκπόλωσης, πολλές 
όμως άλλες ίνες αρχίζουν να επαναπολούνται βραδύτερα, μέχρι και 0,35 sec. Έτσι, η 
διεργασία της επαναπόλωσης επεκτείνεται μέσα σε σχετικά μεγάλο χρονικό 
διάστημα, περίπου 0,15 sec. Κατά συνέπεια, το κύμα Τ στο φυσιολογικό 
ηλεκτροκαρδιογράφημα συχνά είναι παρατεταμένο, η ηλεκτρική του όμως τάση είναι 
σημαντικά μικρότερη από την τάση του συμπλέγματος QRS, αυτό δε μερικώς 
οφείλεται στη μεγάλη του διάρκεια. 
 

Οι κόλποι επαναπολούνται περίπου 0,15 ως 0,20 sec μετά το κύμα εκπόλωσης. Ο 
χρόνος όμως αυτός συμπίπτει με την εμφάνιση του συμπλέγματος QRS στο 
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ηλεκτροκαρδιογράφημα. Κατά συνέπεια, το κύμα επαναπόλωσης των κόλπων, 
γνωστό ως Τ των κόλπων, συνήθως επικαλύπτεται από το πολύ μεγαλύτερο 
σύμπλεγμα QRS. Για αυτό το λόγο, σπάνια μόνο είναι δυνατόν να παρατηρηθεί 
κολπικό κύμα Τ στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. 
 

5.3.4.1 Οι ηλεκτρικές τάσεις στο φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα 

Η ηλεκτρική τάση των κυμάτων στο φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα 
εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται στην επιφάνεια 
του σώματος. Όταν το ένα ηλεκτρόδιο τοποθετείται αμέσως πάνω από την καρδιά, 
και το δεύτερο ηλεκτρόδιο τοποθετείται σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος, η 
ηλεκτρική τάση του συμπλέγματος QRS μπορεί να φτάνει τα 3 ή 4 mV. Αλλά ακόμη 
και αυτή η τάση είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με το μονοφασικό δυναμικό ενέργειας 
των 110mV, όπως καταγράφεται, με άμεσο τρόπο, από την κυτταρική μεμβράνη 
μυϊκής ίνας του μυοκαρδίου. Όταν το ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφεται με 
ηλεκτρόδια τοποθετημένα στα δυο άνω άκρα, είτε σε ένα άνω και σε ένα κάτω άκρο, 
η ηλεκτρική τάση του συμπλέγματος QRS  είναι συνήθως 1 mV από την κορυφή του 
κύματος R μέχρι το κάτω μέρος του κύματος S. Εξάλλου η ηλεκτρική τάση του 
κύματος Ρ είναι από 0,1 ως 0,3 mV και του κύματος Τ από 0,2 ως 0,3 mV. 
 

5.3.5 Χαρακτηριστικά διαστήματα που απαντώνται στο 
ηλεκτροκαρδιογράφημα 
 

Το διάστημα P-Q ή P-R. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του 
κύματος Ρ και της αρχής του συμπλέγματος QRS είναι ο χρόνος που παρέρχεται από 
την έναρξη της συστολής των κόλπων,  μέχρι την έναρξη της συστολής των κοιλιών. 
Το χρονικό αυτό διάστημα ονομάζεται διάστημα P-Q. Το φυσιολογικό διάστημα P-Q 
είναι περίπου 0,16 sec. Αυτό το διάστημα σε μερικές περιπτώσεις ονομάζεται 
διάστημα P-R γιατί το Q συχνά απουσιάζει. 

Το διάστημα Q-T. Η συστολή των κοιλιών πρακτικά διαρκεί από την αρχή του 
κύματος Q μέχρι το τέλος του κύματος Τ. Το χρονικό αυτό διάστημα ονομάζεται 
διάστημα Q-T και η φυσιολογική του διάρκεια είναι 0,35 sec. 

 

5.3.6  Η συχνότητα της καρδιακής λειτουργίας όπως καθορίζεται 
με το ηλεκτροκαρδιογράφημα 
 

Η συχνότητα της καρδιακής λειτουργίας μπορεί να καθορισθεί εύκολα από το 
ΗΚΓ, γιατί το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ δύο διαδοχικών 
καρδιακών παλμών είναι το αντίστροφο της καρδιακής συχνότητας. Εάν το 
χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ δυο διαδοχικών καρδιακών παλμών, 
όπως καθορίζεται με τις γραμμές βαθμονόμησης, είναι 1 sec, η καρδιακή συχνότητα 
είναι 60 καρδιακοί παλμοί το λεπτό. Το φυσιολογικό χρονικό διάστημα που 
παρεμβάλλεται μεταξύ δυο συμπλεγμάτων QRS είναι περίπου 0,83 sec. Αυτό 
σημαίνει ότι η καρδιακή συχνότητα σ’ αυτή την περίπτωση  είναι 72 καρδιακοί 
παλμοί το λεπτό. 
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5.3.7  Ηλεκτροκαρδιογραφικές απαγωγές 
 

Για τη λήψη του ΗΚΓ τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται σε διάφορες σταθερές 
(τυπικές) θέσεις πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Οι θέσεις αυτές ονομάζονται απαγωγές 
(leads). Καθεμία απαγωγή ‘βλέπει’ την καρδιά από συγκεκριμένη θέση της 
επιφάνειας του σώματος και  είναι μια ‘φωτογραφία’ του ίδιου γεγονότος από 
διαφορετική γωνία. Η καταγραφή πολλών απαγωγών, χρειάζεται για να 
μπορέσουμε να περιγράψουμε με ακρίβεια την ηλεκτρική δραστηριότητα της 
καρδιάς. 
 
 

Έχει καθιερωθεί το κλασικό ΗΚΓ των 12 απαγωγών, που δίνει την πλήρη 
εικόνα και λειτουργία της καρδιάς στις τρεις διαστάσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5.8: Ιατρικά επίπεδα καρδιακής λειτουργίας 
 
 
 
Οι απαγωγές διακρίνονται σε:  
 

• 3 βασικές απαγωγές των άκρων. Είναι διπολικές απαγωγές γιατί ο 
ΗΚΓράφος  ‘βλέπει’ την καρδιά με δύο ηλεκτρόδια τοποθετημένα στα άκρα του 
σώματος. Έτσι η απαγωγή δε συνίσταται από ένα απλό καλώδιο, που συνδέει το 
σώμα με το καταγραφικό όργανο, αλλά από δύο καλώδια και από τα ηλεκτρόδιά 
τους, για να σχηματίζεται ένα πλήρες ηλεκτρικό κύκλωμα με τον 
ηλεκτροκαρδιογράφο.  
 

• 9 μονοπολικές. Εδώ ο ΗΚΓράφος  ‘βλέπει’ την καρδιά με ένα ηλεκτρόδιο 
και είναι οι σπουδαιότερες. 
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5.3.7.1  Βασικές απαγωγές των άκρων 
 

Οι απαγωγές αυτές καταγράφουν τη διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο άκρων. Η 
λήψη τους γίνεται με την τοποθέτηση ηλεκτροδίων στον καρπό του δεξιού χεριού, 
στον καρπό του αριστερού χεριού και στην κνήμη του αριστερού κάτω άκρου.  
Συμβολίζονται με τους λατινικούς αριθμούς I, II, III. 
 

Η απαγωγή I καταγράφει τη διαφορά δυναμικού μεταξύ του αριστερού βραχίονα 
(Left Arm) και του δεξιού βραχίονα (Right Arm). 
Απαγωγή Ι =LΑ-RΑ  
 

Η απαγωγή II καταγράφει τη διαφορά δυναμικού μεταξύ της αριστερής κνήμης 
(Left Leg) και του δεξιού βραχίονα (Right Arm). 
Απαγωγή ΙΙ = LL-RA  
 

Τέλος, η απαγωγή III καταγράφει τη διαφορά δυναμικού μεταξύ της αριστερής 
κνήμης (Left Leg) και του αριστερού βραχίονα (Left Arm). 
Απαγωγή  III = LL-LA  
 

Ο ΗΚΓράφος καταγράφει θετικό κύμα (αντ. αρνητικό), δηλ. πάνω (αντ. κάτω) 
από την ισοηλεκτρική γραμμή, όταν η αντίστοιχη απαγωγή είναι θετική (αντ. 
αρνητική). 
 

Η τοποθέτηση αυτών των ηλεκτροδίων αντιστοιχεί στις 3 γωνίες του ισοπλεύρου 
τριγώνου του Einthoven, του οποίου οι δύο γωνίες της βάσης αντιστοιχούν στους 
ώμους και η κορυφή στο ηβικό οστούν. Οι κλασικές απαγωγές και το τρίγωνο του 
Einthoven απεικονίζονται παρακάτω. 

 
 
Εικόνα 5.9: Σύνδεση των διπολικών απαγωγών I, II, III και το τρίγωνο του Einthoven 

 
Σύμφωνα με την υπόθεση του Einthoven, η καρδιά βρίσκεται στο κέντρο του 

τριγώνου και τα παραγόμενα σ’ αυτήν δυναμικά μεταδίδονται χωρίς εμπόδια στις 
πλευρές του τριγώνου διά των ιστών του σώματος, που θεωρούνται ομοιογενές υλικό 
και καταγράφονται από τις 3 κλασικές απαγωγές. Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται 
στους καρπούς και την αριστερή κνήμη για πρακτικούς λόγους, καθώς η μέχρις εκεί 
μετάδοση των ηλεκτρικών δυναμικών της καρδιάς δεν επηρεάζεται από το πρόσθετο 
μήκος των άνω και κάτω άκρων και στην πραγματικότητα είναι σαν να 
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τοποθετούνται στους δύο ώμους και το ηβικό οστούν. Στους ηλεκτροκαρδιογράφους 
υπάρχει και τέταρτο ηλεκτρόδιο, το οποίο τοποθετείται στην κνήμη του δεξιού κάτω 
άκρου και χρησιμεύει μόνο για γείωση του ασθενούς. 

Από τον ορισμό των 3 απαγωγών προκύπτει ότι  I + ΙΙΙ = II, που αποτελεί τη 
μαθηματική σχέση του νόμου Einthoven και ισχύει για κάθε χρονική στιγμή κατά 
τη διάρκεια της καταγραφής του ΗΚΓ. Αυτό μπορεί να φανεί, μετά από προσεκτικές 
μετρήσεις, στο παρακάτω σχήμα όπου, απεικονίζονται τα 3 ΗΚΓ που λαμβάνονται 
ταυτόχρονα  με τις απαγωγές Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 

 
 

Εικόνα 5.10: Φυσιολογικά ΗΚΓ που καταγράφηκαν από τις 3 βασικές απαγωγές των 
άκρων 

 
Φαίνεται στο σχήμα ότι τα ΗΚΓ που λαμβάνονται με αυτές τις απαγωγές 

μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, γιατί και στα τρία, τα κύματα P και Τ είναι θετικά, το δε 
μεγαλύτερο μέρος του συμπλέγματος QRS είναι θετικό σε όλες τις εγγραφές. 
 

Επειδή τα ΗΚΓ μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, δεν έχει μεγάλη σημασία ποια 
ηλεκτροκαρδιογραφική απαγωγή χρησιμοποιείται, όταν επιδιώκεται η διάγνωση των 
διαφόρων αρρυθμιών της καρδιάς, γιατί η διάγνωση των αρρυθμιών εξαρτάται 
κυρίως από τις χρονικές αλληλοσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων κυμάτων του 
καρδιακού παλμού. Από την άλλη μεριά, όταν απαιτείται η διάγνωση βλάβης στο 
μυοκάρδιο των κοιλιών ή των κόλπων, είται στο σύστημα αγωγής των διεγέρσεων, 
ενδιαφέρει πάρα πολύ η απαγωγή που χρησιμοποιείται, γιατί οι ανωμαλίες που 
εμφανίζονται στο μυοκάρδιο μεταβάλλουν τη μορφή του ΗΚΓ κατά τρόπο σημαντικό 
σε ορισμένες απαγωγές, χωρίς να επηρεάζονται άλλες. 
 

5.3.7.2  Μονοπολικές απαγωγές 
 

Οι απαγωγές αυτές συμβολίζονται με το γράμμα V(Voltage) και διακρίνονται 
στις 3 μονοπολικές απαγωγές των άκρων και τις 6 προκάρδιες απαγωγές.  
 

Εν προκειμένω, το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρόδιο ονομάζεται ‘ερευνητικό’ και 
συνδέεται με το θετικό πόλο του ηλεκτροκαρδιογράφου. Το άλλο ηλεκτρόδιο που 
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απαιτείται για την καταγραφή δυναμικού, συνδέεται μέσω του τελικού ή κεντρικού 
ακροδέκτη του Wilson με τον αρνητικό πόλο του ηλεκτροκαρδιογράφου και στην 
πραγματικότητα είναι ουδέτερο, γι’αυτό ονομάζεται ‘αδιάφορο ηλεκτρόδιο’. Το 
γεγονός αυτό αποδίδεται στο ότι ο τελικός ακροδέκτης του Wilson, προέρχεται από 
την ένωση των 3 ηλεκτροδίων του τριγώνου του Einthoven, με τα οποία λαμβάνονται 
οι διπολικές απαγωγές, οπότε στο σημείο αυτό της ενώσεως το άθροισμα των 
δυναμικών των 3 κλασικών απαγωγών ισούται με το μηδέν. Επομένως, στις 
μονοπολικές απαγωγές ο ηλεκτροκαρδιογράφος καταγράφει την εκπόλωση κι 
αναπόλωση του μυοκαρδίου όπως τη «βλέπει», μόνον από τη θέση στην οποία έχει 
τοποθετηθεί το ερευνητικό ηλεκτρόδιο. Ο τρόπος σύνδεσης του ερευνητικού 
ηλεκτροδίου και του τελικού ακροδέκτη Wilson απεικονίζονται στην Εικόνα 5.11 Α. 
 
 
Οι 3 μονοπολικές απαγωγές των άκρων είναι: 
 

 Η απαγωγή του δεξιού άνω άκρου (VR, V από το σύμβολο V της 
μονοπολικής και τη λέξη Right). 

 Η απαγωγή του αριστερού άνω άκρου (VL, όπου το γράμμα L 
προέρχεται από τη λέξη Left). 

 Η απαγωγή του αριστερού ποδιού (VF, με το γράμμα F από τη λέξη 
Foot). 
 

Επειδή αυτές οι μονοπολικές απαγωγές των άκρων καταγράφουν τα ηλεκτρικά 
δυναμικά της καρδιάς με μικρά επάρματα, από πολλά χρόνια επικράτησε η πρόταση 
του Goldberger να αποσυνδέεται από τον τελικό ακροδέκτη του Wilson το 
ηλεκτρόδιο του άκρου εκείνου από το οποίο καταγράφονται τα ηλεκτρικά δυναμικά. 
Έτσι τα λαμβανόμενα επάρματα είναι μεγαλύτερα κατά 50% και για το λόγο αυτό οι 
απαγωγές αυτές ονομάζονται ενισχυμένες (augmented) μονοπολικές απαγωγές των 
άκρων συμβολιζόμενες με το προτασσόμενο γράμμα a (aVR, aVL, aVF ). Η λήψη 
μιας τέτοιας απαγωγής απεικονίζεται στην Εικόνα 5.11 Β. 

 
 

 
 
Εικόνα 5.11:   A.  Λήψη της μονοπολικής απαγωγής VF 
                         B.  Λήψη της ενισχυμένης μονοπολικής απαγωγής aVF    
      
 

Οι 6 προκάρδιες μονοπολικές απαγωγές (V1, V2, V3, V4, V5, V6) λαμβάνονται 
με το ερευνητικό ηλεκτρόδιο τοποθετημένο στην πρόσθια επιφάνεια του θώρακα, 
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πάνω από την καρδιά, σε ένα από τα έξι συγκεκριμένα και σταθερά σημεία, όπως 
αυτά απεικονίζονται στην Εικόνα 5.12.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5.12: Οι θέσεις των προκάρδιων απαγωγών στο θώρακα 
 

 
Εικόνα 5.13: Φυσιολογικά ΗΚΓ των 6 τυπικών προκάρδιων απαγωγών 

 
Μικρές μετακινήσεις μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες μεταβολές των 

δυναμικών. Από την Εικόνα 5.13 συνάγεται ότι οι απαγωγές V1 και V2 ‘βλέπουν’ 
προς τη δεξιά κοιλία, οι V3 και V4 προς το μεσοκοιλιακό διάφραγμα και το πρόσθιο 
τμήμα της αριστερής κοιλίας κι οι V5 και V6 προς το πρόσθιο και τα πλάγια 
τοιχώματα της αριστερής κοιλίας. 
  Συγκεντρωτικά, καταγράφουμε στον πίνακα που ακολουθεί ποιες απαγωγές 
‘βλέπουν’ τα διάφορα τμήματα του μυοκαρδίου. 
 
Τμήματα του μυοκαρδίου Απαγωγές που τα «βλέπουν» 
Αριστερή κοιλία I, aVL, V5, V6 (λιγότερο οι II, V4) 
Δεξιά κοιλία V1, V2 (λιγότερο η III) 
Μεσοκοιλιακό διάφραγμα V3, V4 
Κάτω τοίχωμα II, III, aVF 
Ενδοκοιλιακά aVR 
Οπίσθιο τοίχωμα Καμία από τις 12 συνήθεις (κατάλληλη η 

οισοφαγική ή οι V7, V8) 
 
Πίνακας 5.1: Συγκεντρωτικός πίνακας των τμημάτων του μυοκαρδίου, σύμφωνα με τις 

απαγωγές που τα ‘βλέπουν’ 
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Ως συμπέρασμα μπορεί να λεχθεί ότι με τις 12 απαγωγές είναι δυνατή η 
παρακολούθηση της διεγέρσεως κι αναπολώσεως του μυοκαρδίου. Επιπλέον, με τις 3 
βασικές και τις 3 μονοπολικές απαγωγές των άκρων, ελέγχεται η κατεύθυνση και το 
μέγεθος τη διεγέρσεως του μυοκαρδίου – δηλαδή ο ηλεκτρικός άξονας – κατά το 
μετωπιαίο επίπεδο (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά), ενώ με τις προκάρδιες απαγωγές 
ελέγχεται η διέγερση του μυοκαρδίου κατά το οριζόντιο ή εγκάρσιο επίπεδο 
(εμπρός-πίσω, δεξιά-αριστερά). 
 

 
 

Εικόνα 5.14: Σήματα από όλες τις απαγωγές για ένα φυσιολογικό άτομο 
 
 

5.3.8 Είδη ηλεκτροκαρδιογραφημάτων 
 

Εκτός από το τυπικό ΗΚΓ των 12 απαγωγών, υπάρχουν και άλλες ΗΚΓκές 
καταγραφές, διαφορετικής προσέγγισης, που μπορεί να χρησιμοποιούν ίσως και 
λιγότερες απαγωγές. Αυτές οι εφαρμογές έχουν μεγάλη κλινική αλλά και εμπορική 
σημασία. Οι συνήθεις εφαρμογές είναι οι εξής: 
  

• Περιπατητικό ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ονομάζεται αλλιώς και ΗΚΓ 
Holter. Είναι μια μέθοδος ανεύρεσης παροδικών διαταραχών του καρδιακού ρυθμού, 
σε άτομα όπου το ΗΚΓ που τους γίνεται είναι τις περισσότερες φορές φυσιολογικό. 
Γίνεται συνεχής καταγραφή του ΗΚΓ, συνήθως για 1-2 24ωρα, σε μια μικρή φορητή 
συσκευή, που φέρει 5-7 καλώδια, τα οποία συνδέονται στο θώρακα του ασθενή με 
αυτοκόλλητες ταινίες. Ο ασθενής συνεχίζει την καθημερινή του δραστηριότητα και 
αν σε κάποια στιγμή νιώσει το σύμπτωμα για το οποίο παραπονείται, έχει τη 
δυνατότητα να πατήσει κάποιο πλήκτρο, και η συγκεκριμένη ώρα καταγράφεται στη 
μαγνητοταινία. Στη συνέχεια, αφού περάσει το εικοσιτετράωρο, βάζουμε τη 
μαγνητοταινία σε ειδικό ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος αναλύει τα δεδομένα της 
και μας βγάζει το πόρισμα. 
 

• ΗΚΓ δοκιμασίας κοπώσεως. Είναι η πιο διαδεδομένη μη επεμβατική 
μέθοδος για την εκτίμηση της παρουσίας και της σοβαρότητας της στεφανιαίας 
ανεπάρκειας και της ισχαιμίας του μυοκαρδίου. Ωστόσο, η διαγνωστική του ακρίβεια 
έχει διατηρηθεί σχετικά χαμηλή και περιορισμένη στον κλινικό πληθυσμό. Αυτό 
οφείλεται μάλλον στα απλά κριτήρια απόφασης που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την 
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αξιολόγηση των μεταβολών του τμήματος ST και της περιορισμένης αιτιολόγησης 
που δίνουν στην προκλητή λόγω κόπωσης ισχαιμία. Η διαδικασία καταγραφής του 
ΗΚΓτος σε δοκιμασία κόπωσης μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και εξαρτάται 
από το πρωτόκολλο που θα ακολουθηθεί. Συνήθως γίνεται με χρήση είτε κυλιόμενου 
τάπητα είτε εργομετρικού ποδηλάτου.  
   

• Παρακολούθηση ασθενή σε πραγματικό χρόνο. Οι τεχνικές για την 
παρακολούθηση του ΗΚΓτος σε πραγματικό χρόνο αναπτύχθηκαν 
παράλληλα με την ιδέα της δημιουργίας μονάδας εντατικής παρακολούθησης 
καρδιοπαθών (ΜΕΠΚ). Οι ασθενείς νοσηλεύονται σε αυτές τις ειδικές μονάδες έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η προσεκτική παρακολούθηση της προόδου της υγείας τους 
κατά τη διάρκεια οξείας ασθένειας, όπως η μυοκαρδιακή στένωση, ή μετά από 
πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση. Οι σύγχρονες μονάδες έχουν τον υπολογιστή να 
διαμοιράζεται μεταξύ των διαφόρων ΗΚΓτων στα κρεβάτια, όπως επίσης 
διαμοιράζεται και με άλλες μονάδες μέτρησης διαφόρων φυσιολογικών παραμέτρων. 
Η οθόνη κάθε κρεβατιού μπορεί να είναι διασυνδεδεμένη μέσω δικτύου μεταφοράς 
δεδομένων με κεντρικό υπολογιστή, ο οποίος διαχειρίζεται κατά κύριο λόγο τις 
επικοινωνίες της μονάδας, αλλά παράλληλα διατηρεί και βάση δεδομένων με τους 
ασθενείς. 
 

• ΗΚΓ υψηλής συχνότητας. Βασίζεται στη διαπίστωση ότι η υψηλή περιοχή 
συχνοτήτων 100-1000Hz περιέχει επιπρόσθετη πληροφορία της ηλεκτρικής 
δραστηριότητας της καρδιάς. 
 

• εμβρυακό ΗΚΓ. Χρησιμοποιούνται διαφορετικά ηλεκτρόδια για την 
καταγραφή του – ηλεκτρόδια με όχι λεία επιφάνεια -. Το βασικότερο πρόβλημα σε 
αυτό το ΗΚΓ είναι οι μεγάλες παρεμβολές που υπερτίθενται στο σήμα από την 
ηλεκτρική δραστηριότητα μυώνων που βρίσκονται κοντά στην περιοχή της καρδιάς. 
Προσαρμοστικά φίλτρα (adaptive filters) χρησιμοποιούνται με επιτυχία για την 
αύξηση του λόγου σήματος προς θόρυβο, στο συγκεκριμένο είδος ΗΚΓ. 
 

• His Purkinje ΗΚΓ.  Γίνεται με καθετηριασμό και αφορά την απευθείας 
καταγραφή του ηλεκτρικού δυναμικού του His Purkinje  νευρικού δένδρου. Το σήμα 
που καταγράφεται έχει εύρος 1-10μV. Σήματα με τόσο μικρό εύρος απαιτούν 
συγχρονισμένες τεχνικές averaging για την περαιτέρω επεξεργασία τους. 
 

• Διανυσματικά ΗΚΓ, όπου αντί να καταγράφονται ηλεκτρικά δυναμικά από 
την επιφάνεια του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, είναι δυνατό να καταγράφεται 
και να παρουσιάζεται η ηλεκτρική δραστηριότητα του ενός ηλεκτροδίου σε σχέση με 
την ηλεκτρική δραστηριότητα κάποιου άλλου ή κάποιου συνδυασμού άλλων 
ηλεκτροδίων. Έτσι, υιοθετώντας μια συγκεκριμένη τοπολογία πάνω στην επιφάνεια 
του σώματος για την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων, μπορεί να μετρηθεί η προβολή 
του διπόλου της καρδιάς (μοντελοποίηση) στα επίπεδα (x,y), (y,z) και (x,z). 
Ορισμένοι γνωστοί συνδυασμοί ηλεκτροδίων είναι το Frank σύστημα 
συντεταγμένων, το τετράεδρο και το κυβικό ΗΚΓ. 
   

• Φωνοκαρδιογράφημα (ΦΚΓ). Είναι η καταγραφή ήχων που 
δημιουργούνται από την καρδιά και τις μεγάλες αρτηρίες της. Το ΦΚΓ εφαρμόζεται 
με επεμβατικές μεθόδους, σύμφωνα με τις οποίες, μικρόφωνο τοποθετείται στην 
καρδιά και τις γειτονικές αρτηρίες. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί μη επεμβατικά με 
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τοποθέτηση μικροφώνων στην επιφάνεια του σήματος και γύρω από την καρδιά. Οι 
ήχοι που καταγράφονται εξαρτώνται από το σημείο που βρίσκεται η πηγή, την 
ευαισθησία τους και τις ακουστικές εκπομπές των γειτονικών ιστών με την καρδιά. 
Το εύρος ζώνης αυτών των ήχων είναι 20-1000Hz. 
 
 

5.3.9 Αναγνώριση μορφών και ερμηνεία του ΗΚΓ 
 

Η μελέτη και αξιολόγηση των ΗΚΓκών χαρακτηριστικών αποτελεί μη 
επεμβατική μέθοδο και μπορεί να περιγράψει αξιόπιστα την παθοφυσιολογική 
κατάσταση της καρδιακής λειτουργίας. Η μελέτη αυτή ξεκινά με τη γενική εικόνα του 
ΗΚΓτος που εξάγεται από την εύρεση του καρδιακού ρυθμού (αν είναι δηλαδή 
φλεβοκομβικός, έκτοπος κολπικός, αν υπάρχει κολπική μαρμαρυγή, κ.λπ.), τον 
υπολογισμό της καρδιακής συχνότητας (πόσοι παλμοί συμβαίνουν ανά λεπτό), τον 
υπολογισμό του ηλεκτρικού άξονα της καρδιάς (για παράδειγμα, δεξιός άξονας) και 
τέλος τον προσδιορισμό της θέσης του μυοκαρδίου (για παράδειγμα, κάθετη θέση) 
και της ζώνης μεταπτώσεως (από τις προκάρδιες απαγωγές υπολογίζεται ο βαθμός 
στρέψης της καρδιάς). Τη γενική μελέτη ακολουθεί η τμηματική μελέτη, όπου όλα τα 
ΗΚΓκά επάρματα και διαστήματα μετρούνται και αξιολογούνται. 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μέσα σ' έναν καρδιακό κύκλο, κανονικά υπάρχουν τα 
τρία συμπλέγματα P, QRS και T. Κάθε ένα από αυτά αποτελείται από μια σειρά από 
κορυφές (peaks) με εναλλασσόμενο πρόσημο. O αριθμός των κορυφών σε κάθε 
σύμπλεγμα, διαφέρει από απαγωγή σε απαγωγή και από ασθενή σε ασθενή. Tα 
συμπλέγματα P και T έχουν συνήθως μία ή δύο κορυφές. Τo σύμπλεγμα QRS μπορεί 
να έχει από μία ως εφτά κορυφές. O όρος κύμα (wave) χρησιμοποιείται συχνά από 
τους γιατρούς αντί για τον όρο κορυφή. 

 
Οι ηλεκτροκαρδιογραφικές μορφές που πρέπει να αναγνωρισθούν κατά τη φάση 

της αναγνώρισης μορφών, σε ένα σύστημα ανάλυσης του ΗΚΓ, είναι τα συμπλέγματα 
(complexes), τα τμήματα μεταξύ των συμπλεγμάτων (interwave segments) και τα 
καρδιακά διαστήματα (cardiac intervals). Οι μορφές αυτές φαίνονται στην Εικόνα 
5.15. Επιπλέον, οι παράμετροι αυτών των μορφών πρέπει να μετρηθούν. Στη 
συνηθισμένη περίπτωση, τέτοιες παράμετροι είναι οι διάρκειες και τα ύψη για τα 
συμπλέγματα, και οι διάρκειες για τα τμήματα και τα διαστήματα. Έχουμε δηλαδή 
δύο τύπους μετρήσεων παραμέτρων: μετρήσεις χρόνου και μετρήσεις ύψους. Στην 
πράξη, η δυσκολία έγκειται στον υπολογισμό των μετρήσεων χρόνου. Tα ύψη 
μετρούνται σε σχέση με τη βασική γραμμή (baseline). Σε αρκετές περιπτώσεις 
μετρούνται και άλλες παράμετροι (κλίση του τμήματος ST για παράδειγμα), οι οποίες 
βέβαια εξάγονται εύκολα με βάση τις μετρήσεις χρόνου και ύψους. 
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Εικόνα 5.15: Αναλυτική απεικόνιση των ηλεκτροκαρδιογραφικών μορφών 
 
 

Μια άλλη βασική διεργασία, που πραγματοποιείται στη φάση της αναγνώρισης 
μορφών, είναι η ταξινόμηση των συμπλεγμάτων QRS σε μορφολογικές κλάσεις. Η 
διεργασία αυτή μπορεί να γίνει σε κάποιο ενδιάμεσο στάδιο της αναγνώρισης ή στο 
τέλος. Tα αποτελέσματα της ταξινόμησης των συμπλεγμάτων QRS χρησιμοποιούνται 
για την ανίχνευση κοιλιακών αρρυθμιών (ventricular arrhythmias), την ανάλυση του 
ρυθμού της καρδιάς (cardiac rhythm) αλλά και στις μετρήσεις, αφού οι παράμετροι 
του αντιπροσωπευτικού κύκλου χρησιμοποιούνται αργότερα στη διάγνωση. 

 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τις μεταβολές του ΗΚΓκού τμήματος που 

ορίζεται από την αρχή του κύματος Ρ έως το τέλος του συμπλέγματος QRS, μπορεί 
να διαγνωστεί το έμφραγμα του μυοκαρδίου (κύμα Q ευρύ και βαθύ), οι αποκλεισμοί 
των σκελών του δεματίου του His (αλλοιώνουν συνολικά το σύμπλεγμα QRS και το 
διευρύνουν), οι υπερτροφίες των κόλπων (παρατηρούνται υψηλά κύματα Ρ στην 
υπερτροφία δεξιού κόλπου και διευρυμένα στην υπερτροφία αριστερού κόλπου), οι 
υπερτροφίες των κοιλιών (αυξάνεται το δυναμικό του QRS) καθώς και τα σύνδρομα 
προδιεγέρσεως. 

Οι μεταβολές του τμήματος ST και του κύματος Τ μπορούν να διαγνώσουν την 
ισχαιμία του μυοκαρδίου (παρατηρούνται ανασπάσεις ή κατασπάσεις στο τμήμα ST, 
αλλοιώσεις του κύματος Τ όπως αντιστροφή πολικότητας, επιπέδωση, αύξηση 
αρνητικού κύματος και διεύρυνση του διαστήματος QT), τα εμφράγματα, την 
περικαρδίτιδα (παρατηρείται είτε ανάσπαση του ST σε όλες τις απαγωγές, εκτός της 
aVR, είτε χαμηλά ΗΚΓκά δυναμικά με επιπέδωση ή και αρνητικοποίηση του Τ), την 
πνευμονική εμβολή (προκαλεί πλήθος αλλαγών στο ΗΚΓ αλλά όσον αφορά το 
διάστημα ST-T κατασπά το τμήμα ST σε ορισμένες απαγωγές και αρνητικοποιεί το 
κύμα Τ στις προκάρδιες) και, τέλος, μπορούν να εκφράσουν τις ηλεκτρολυτικές 
διαταραχές αλλά και την επίδραση της δακτυλίτιδας (στην περιπτωση δακτυλιδισμού 
παρατηρείται κατάσπαση του ST αλλά συγχρόνως το τμήμα παίρνει και 
χαρακτηριστική κυπελλοειδή μορφή). 

Πρέπει να παρατηρηθεί πως οι μεταβολές του διαστήματος ST-T δεν είναι 
πάντοτε παθολογικές και μπορεί να προκαλούνται από άλλες αιτίες όπως για 
παράδειγμα από τη διαδικασία της πέψης ή το άγχος. 
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Τέλος, στο ΗΚΓ μπορούμε να παρατηρήσουμε και την εικόνα πλήθος άλλων 
παθολογικών καταστάσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως η υπέρταση αλλοιώνει το 
κύμα Ρ όπως και το πνευμονικό εμφύσημα, η αναιμία εκδηλώνεται με γενικευμένη 
ισχαιμική εικόνα, τα εγκεφαλικά επεισόδια και η μυοκαρδίτιδα επηρεάζουν το τμήμα 
ST και το κύμα Τ, ο καρκίνος της καρδιάς εμφανίζει είτε αρρυθμίες είτε την εικόνα 
του εμφράγματος, η στένωση της μιτροειδούς μεταβάλλει το κύμα Ρ ενώ η στένωση 
της αορτής το κύμα Τ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

6 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 

 
 
 
 
 
 

6.1 Εισαγωγή 

Το κύκλωμα που υλοποιήσαμε καταγράφει την Απαγωγή Ι, που είναι μία από τις 
τρεις βασικές απαγωγές των άκρων. Υπενθυμίζεται ότι η απαγωγή I είναι η διαφορά 
δυναμικού μεταξύ του αριστερού βραχίονα (Left Arm) και του δεξιού βραχίονα 
(Right Arm). 
 
Απαγωγή Ι =LΑ-RΑ 
 

Παρόλο που για τη διαφορική λήψη του ΗΚΓ σήματος απαιτούνται 2 ηλεκτρόδια 
τοποθετημένα στον αριστερό και δεξιό καρπό αντίστοιχα, στο κύκλωμα 
χρησιμοποιούμε και τρίτο ηλεκτρόδιο τοποθετημένο στο δεξιό κάτω άκρο, ως 
αναφορά δυναμικών.  
 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σημειώσουμε ότι, είτε συνδέσουμε το ηλεκτρόδιο 
στο αριστερό είτε στο δεξιό κάτω άκρο, δεν παρατηρείται διαφορά. 
Χρησιμοποιήσαμε το δεξί πόδι για να είμαστε σύμφωνοι με την τεχνική οδήγησης 
δεξιού κάτω άκρου (right leg drive), που συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία και 
θα αναπτύξουμε λεπτομερώς παρακάτω. 

Τα σήματα που λαμβάνουν τα ηλεκτρόδια είναι πολύ ασθενή σήματα αφού 
κυμαίνονται από 0.5mV μέχρι 5.0mV, ενώ προστίθεται μια DC συνιστώσα, από 
την επαφή ηλεκτροδίου-δέρματος, μεγαλύτερη από ±300mV  και μια κοινή 
συνιστώσα της τάξης του 1.5 V, που είναι το δυναμικό του ηλεκτροδίου και 
εξαρτάται από το υλικό κατασκευής του. Το χρήσιμο εύρος ζώνης ενός ΗΚΓ 
σήματος εξαρτάται από την εφαρμογή και στην τυπική κλινική πρακτική είναι 
από 0.05 Hz-100Hz. 
 



Κεφάλαιο 6 Ανάλυση Κυκλώματος Ηλεκτροκαρδιογράφου 

 136 

Υπάρχουν ορισμένες μορφές θορύβου στο ηλεκτροκαρδιογραφικό σήμα που 
δεν μπορούν να αποφευχθούν ακόμη και αν πραγματοποιηθεί πολύ σχολαστική 
καταγραφή του σήματος, ακόμη, δηλαδή, και αν καθαριστεί το δέρμα πολύ καλά στα 
σημεία επαφής και χρησιμοποιηθούν τα πιο αγώγιμα υλικά. Οι κυριότερες μορφές 
θορύβου είναι: 

• Η παρεμβολή από το δίκτυο τροφοδοσίας των 50 ή 60 Hz. Οφείλεται στη 
μετατροπή του εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές. Η μετατροπή αυτή προκαλεί 
παρασιτικά δυναμικά ανάμεσα στο σώμα του ασθενούς και τα  καλώδια  σύνδεσης  
τα  οποία  όταν  συνδυάζονται  με  τις  διαφορετικές αντιστάσεις των 
ηλεκτροδίων, δημιουργούν διαφορικά σήματα από απλά δυναμικά παρεμβολής. 
Συνήθως αυτά τα διαφορικά σήματα δεν περιορίζονται στα 50 (ή 60) Hz, αλλά 
εμφανίζουν και διαφορά φάσης ως το προς την κύρια τάση καθώς επίσης 
περιέχουν και διάφορες αρμονικές. 

 

 
Εικόνα 6.1: Παρεμβολή στο ΗΚΓ από την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος 

 
 

• Οι  παρεμβολές λόγω μικρών κινήσεων του ατόμου (moving artifacts), οι 
οποίες μεταβάλλουν την αντίσταση επαφής μεταξύ του ηλεκτροδίου και του 
δέρματος και έχουν ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση της βασικής (ή ισοηλεκτρικής) 
γραμμής (ΜΒΓ, baseline drift) 
 

•  Ο θόρυβος που οφείλεται στην αναπνοή του ασθενούς και συγκεκριμένα 
στις χωρικές αλλαγές που προκαλεί η λειτουργία των πνευμόνων. Εμφανίζεται επίσης 
ως μετατόπιση της βασικής γραμμής. 
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Εικόνα 6.2: Μετατόπιση της βασικής γραμμής του ΗΚΓκού σήματος 
 

Όπως φαίνεται και από την Εικόνα 6.2, η ΜΒΓ δεν αλλοιώνει το ΗΚΓ όσο η 
παρεμβολή από το δίκτυο τροφοδοσίας, είναι όμως πιο δύσκολο να απομακρυνθεί. Το 
φάσμα του θορύβου από τη ΜΒΓ περιορίζεται στις χαμηλές συχνότητες (συνήθως 
όχι πάνω από το 1Hz), σε αρκετές όμως περιπτώσεις συμπίπτει με αυτό του τμήματος 
ST. Η απομάκρυνση λοιπόν της ΜΒΓ με κλασσικές τεχνικές, ανωπερατά φίλτρα, 
εισάγει αλλοιώσεις στο τμήμα ST, οπότε απαιτείται πιο προσεκτικός χειρισμός. 
 

• Ο ηλεκτρομυογραφικός (ΗΜΓ) θόρυβος, ο οποίος εισάγεται από τη μυϊκή 
λειτουργία των ιστών που βρίσκονται στην περιοχή όπου έχουν τοποθετηθεί τα 
ηλεκτρόδια. Τα ηλεκτρόδια αυτά καταγράφουν ηλεκτρικές διεγέρσεις, οπότε 
αναπόφευκτα, εκτός από τις διεγέρσεις του καρδιακού μυ, θα καταγράψουν και όσα 
ηλεκτρικά δυναμικά μπορούν να γίνουν αισθητά, ανεξαρτήτως προέλευσης. Η 
αντιμετώπιση του ΗΜΓκού θορύβου είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση, γιατί το φάσμα 
του  συμπίπτει με εκείνο του  ΗΚΓτος.  Το  φιλτράρισμα του  ΗΚΓτος για την 
απομάκρυνση του ΗΜΓκού θορύβου μπορεί να εισάγει παράλληλα σημαντικές 
αλλοιώσεις στο σήμα. 

 

 

 

 

 
 
 

Εικόνα 6.3: Αλλοίωση του ΗΚΓκού σήματος λόγω ηλεκτρομυογραφικού θορύβου 
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• την ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή (electromagnetic interference – EMI) από 
περιβάλλοντες ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς τα καλώδια των ηλεκτροδίων 
λειτουργούν ως κεραίες. 
 
Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την καταγραφή του ΗΚΓ σήματος είναι: 
 

1. Λήψη του σήματος μέσω επιφανειακών ηλεκτροδίων. 
2. Αρχική ενίσχυση 20 φορές με ενισχυτή οργάνου μέτρησης (instrumentation 

amplifier). 
3. Αποκοπή ανεπιθύμητων χαμηλών συχνοτήτων, με υψιπερατό φίλτρο (high-

pass filter). 
4. Ενίσχυση 100 φορές με τελεστικό ενισχυτή (operational amplifier) 
5. Αποκοπή ανεπιθύμητων υψηλών συχνοτήτων, με βαθυπερατό φίλτρο (low-

pass filter). 
6. Διαμόρφωση των ορίων του σήματος, κατά τρόπο ώστε να έρθει στα 

αποδεκτά όρια εισόδου της μονάδας TMOTE, μέσω της οποίας το ΗΚΓ σήμα 
θα σταλεί ασύρματα. Για τη διαμόρφωση χρησιμοποιούνται αθροιστής 
(adder), ενισχυτής μοναδιαίου κέρδους (unity-gain buffer) και αναστροφέας 
(inverter), υλοποιημένοι με τελεστικούς ενισχυτές. 

 
Σχεδιαγραμματικά, η υλοποίηση του κυκλώματος, σύμφωνα με τα 6 αυτά βήματα 
δίνεται στην επόμενη σελίδα. 
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Εικόνα 6.4: Διάγραμμα του κυκλώματος υλοποίησης 

 

 

6.2 Ηλεκτρόδια μέτρησης 

 

6.2.1 Γενικά 
 

Το πρώτο στάδιο στην εξαγωγή των ΗΚΓ σημάτων είναι η σύνδεση του ασθενή 
με το σύστημα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών βιοηλεκτροδίων 
(bioelectrodes), που είναι μια κλάση αισθητήρων που μετατρέπουν την ιοντική 
αγωγιμότητα σε ηλεκτρική, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το σήμα να μπορεί να 
επεξεργαστεί σε ηλεκτρονικά κυκλώματα. Μετατρέπουν το ρεύμα ιόντων μέσα στο 
ανθρώπινο σώμα σε ρεύμα ηλεκτρονίων μέσα στα καλώδια, το οποίο οδηγείται σε 
επόμενα στάδια επεξεργασίας. 

Υπάρχουν 3 τύποι τέτοιων ηλεκτροδίων: τα επιφανειακά (surface electrodes), 
τα ενσωματωμένα (indwelling electrodes) και τα μικροηλεκτρόδια 
(microelectrodes). Tα επιφανειακά ηλεκτρόδια είναι αυτά που χρησιμοποιούμε στην 
εφαρμογή μας και θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Θα επικεντρωθούμε μόνο σε 
στοιχεία που αφορούν τη χρήση των ηλεκτροδίων σε βιοϊατρικές εφαρμογές, 
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καθώς η συνολική ανάλυση τους είναι αντικείμενο εκτεταμένης βιβλιογραφίας, που 
ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας μελέτης. 
 

6.2.2 Ανάλυση 
 

Το ανθρώπινο δέρμα μπορεί να μοντελοποιηθεί ως ηλεκτρολυτικό διάλυμα. 
Μόλις βυθίσουμε ένα μεταλλικό ηλεκτρόδιο σε ένα τέτοιο διάλυμα, το ηλεκτρόδιο θα 
αρχίσει να εκφορτίζει κάποια μεταλλικά ιόντα στο διάλυμα, ενώ κάποια από τα ιόντα 
του διαλύματος θα ενωθούν με τα μεταλλικά ιόντα. Αυτό είναι και το χημικό 
φαινόμενο στο οποίο στηρίζονται οι διαδικασίες του γαλβανισμού και της 
δημιουργίας στρωμάτων ανόδου. 
 

Δυο βασικές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα στην αλληλεπίδραση ηλεκτροδίου-
ηλεκτρολύτη : 

i) Αντίδραση οξείδωσης: μέταλλο → ηλεκτρόνια + μεταλλικά ιόντα  
ii) Αντίδραση αναγωγής: ηλεκτρόνια + μεταλλικά ιόντα → μέταλλο. 

 
Ένα σύνθετο φαινόμενο παρατηρείται στην αλληλεπίδραση μεταξύ του 

μεταλλικού ηλεκτροδίου και του ηλεκτρολύτη. Ιόντα μεταναστεύουν προς την μια 
πλευρά μιας περιοχής ή προς την άλλη, σχηματίζοντας 2 παράλληλα στρώματα 
ιόντων αντίθετου φορτίου. Αυτή η περιοχή ονομάζεται διπλό στρώμα ηλεκτροδίου 
(electrode double layer) και οι ιοντικές του διαφορές είναι η πηγή του 
εμφανιζόμενου δυναμικού ηλεκτροδίου Ve (electrode potential or half-cell 
potential). Διαφορετικά υλικά παρουσιάζουν και διαφορετικά δυναμικά.  

Σύμφωνα με διεθνή επιστημονική συμφωνία, η στάθμη αναφοράς στη 
μέτρηση αυτού του δυναμικού, κατά την τέλεση μετρήσεων του, είναι το 
ηλεκτρόδιο υδρογόνου-υδρογόνου (hydrogen-hydrogen (H-H) electrode), το 
οποίο έχει συμβατικά δυναμικό 0Volt. Έτσι, το δυναμικό οποιουδήποτε 
δοθέντος ηλεκτροδίου είναι το διαφορικό ποσό μεταξύ του δυναμικού του 
ηλεκτροδίου αυτού και του δυναμικού του ηλεκτροδίου αναφοράς H-H. 

Τώρα, ας εξετάσουμε τι συμβαίνει όταν 2 μεταλλικά ηλεκτρόδια, A και B, 
κατασκευασμένα από ανόμοια υλικά βυθίζονται στο ίδιο ηλεκτρολυτικό διάλυμα. To 
κάθε ηλεκτρόδιο θα αναπτύξει το δικό του δυναμικό (Vea και Veb αντίστοιχα), και 
εφόσον τα 2 μέταλλα είναι πλήρως ανόμοια θα ισχύει: Ved = Vea – Veb ≠ 0. Οπότε, 
εμφανίζεται ρεύμα (Ie) μέσω ενός εξωτερικού κυκλώματος. Το διαφορικό ποσό Ved, 
που συχνά καλείται δυναμικό μετατόπισης ηλεκτροδίου (electrode offset potential), 
είναι μια 1ου βαθμού παραδοχή της περίπτωσης μικρού σήματος. 
 

Δηλαδή, στην περίπτωση που έχουμε 2 ηλεκτρόδια, κατασκευασμένα το ένα από 
χρυσό (Au+) και το άλλο από άργυρο (Ag+), και βυθιστούν στο ίδιο ηλεκτρολυτικό 
διάλυμα, τότε θα έχουμε : 

 

Ved = Ve(Au) - Ve(Ag)= (+1,5 V) - (+0,8 V) =  +0,70 V. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, που χρησιμοποιούν 
επιχαλκωμένα καλώδια σύνδεσης, μπορούν να υπάρξουν εσφαλμένα χαλκός (Cu+) 
και άργυρος (Ag+). Τότε θα έχουμε: 
Ved = Ve(Ag) - Ve(Cu) = (+0,8 V) - (+0,34 V) =  +0,46 V. 
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Τo δυναμικό μετατόπισης ηλεκτροδίου θα είναι μηδέν, όταν και τα 2 
ηλεκτρόδια είναι κατασκευασμένα από το ίδιο ακριβώς υλικό (και μάλιστα με 
ακριβείς μεθόδους), κάτι που είναι και το πλέον συνηθισμένο στη χρήση 
βιοηλεκτρικών αισθητήρων. 
 

Τα υγρά του σώματος είναι τρομερά διαβρωτικά σε μέταλλα, οπότε πολλά υλικά 
δεν είναι αποδεκτά για κατασκευή βιοηλεκτροδίων. Επιπρόσθετα, κάποια υλικά που 
συγκροτούν αντιστρεπτά ηλεκτρόδια είναι τοξικά σε ζώντες ιστούς και αναπόφευκτα 
ακατάλληλα. Ως αποτέλεσμα, κάποια μόνο υλικά, όπως φημισμένα μέταλλα (π.χ. 
χρυσός και πλατίνα ), μερικά κράματα βολφραμίου, ο Ag-AgCl και ένα υλικό που 
ονομάζεται platinum platinum black, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
βιοηλεκτροδίων. Τις περισσότερες φορές, για επιφανειακή λήψη βιοϊατρικών 
μετρήσεων, χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια Ag-AgCl, τέτοιου τύπου είναι και αυτά 
που χρησιμοποιούμε εμείς. 

6.2.3 Μοντέλο κυκλώματος ηλεκτροδίων 
 

Ένα μοντέλο κυκλώματος ηλεκτροδίων είναι ένας διαφορικός ενισχυτής, που 
χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του βιοϊατρικού σήματος, με τέτοιο τρόπο ώστε 
να εξαλείφει τα δυσάρεστα αποτελέσματα των δυναμικών των ηλεκτροδίων, Vea και 
Veb. Αυτό το ρόλο τον έχει αρχικά ο instrumentation amplifier, που θα αναλυθεί 
λεπτομερώς παρακάτω. Υπάρχει και μια αντίσταση RΤ, που περιλαμβάνει τις 
εσωτερικές αντιστάσεις του σώματος, μεταξύ του σημείου εφαρμογής των 
ηλεκτροδίων, οι οποίες όμως είναι αρκετά χαμηλές. Ωστόσο, μια μεταβολή της 
αντίστασης αυτής, που π.χ. προκαλείται με κίνηση του ασθενούς κατά τη λήψη του 
σήματος, έχει εμφανή αποτελέσματα στη μορφή του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος 
(σήματα πριονισμού, κάθετη μετατόπιση από τη στάθμη αναφοράς, επιπρόσθετος 
θόρυβος). Τα φαινόμενα αυτά γίνονται περισσότερο έντονα, ιδίως στην περίπτωση 
που έχουν απομείνει κάποιες συχνότητες, που ακριβώς σχετίζονται με αυτήν την 
κίνηση του ασθενούς. 

 
Το βιοϊατρικό σήμα απεικονίζεται ως μια διαφορική τάση Vd. Άλλες αντιστάσεις 

στο μοντέλο κυκλώματος του ηλεκτροδίου σχετίζονται με αντιστάσεις που 
εμφανίζονται κατά την επαφή του ηλεκτροδίου με το δέρμα. Επίσης, στο σημείο 
επαφής, κάποια άλλα φαινόμενα μοντελοποιούνται με χωρητικότητες πυκνωτών. 
 

Όταν 2 ή περισσότερα ηλεκτρόδια χρησιμοποιούνται μαζί, όπως συμβαίνει 
σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων, τότε η διαφορική τάση μεταξύ τους είναι το 
αλγεβρικό άθροισμα των δύο. Δηλαδή εάν έχουμε 2 ηλεκτρόδια, A και B, που 
παράγουν τάσεις Va και Vb αντίστοιχα, τότε η διαφορική τάση μεταξύ τους θα είναι: 
Vd = Va + Vb. 

 

6.2.4 Τα δυναμικά ηλεκτροδίων προκαλούν προβλήματα 
καταγραφής 
 

Τo δυναμικό ηλεκτροδίου (electrode halfcell potential) δημιουργεί σοβαρό 
πρόβλημα κατά τη λήψη βιοηλεκτρικών σημάτων, επειδή υπάρχει τεράστια διαφορά 
μεταξύ του δυναμικού αυτού (dc δυναμικό) και των βιοηλεκτρικών δυναμικών του 
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σώματος. Ένα τυπικό δυναμικό ηλεκτροδίου για ένα βιοηλεκτρόδιο είναι 1.5 V ενώ,  
τα βιοηλεκτρικά δυναμικά είναι περίπου 1000 φορές μικρότερα. Η επιφανειακή 
εκδήλωση του ΗΚΓ σήματος είναι μεταξύ 1-2 mV, ενώ το κρανιακό δυναμικό κατά 
το ΗΕΓ (Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα) είναι στην τάξη των 50 μV. Επομένως, το 
δυναμικό ηλεκτροδίου είναι 1500 φορές και 30.000 φορές μεγαλύτερο, αντίστοιχα. 

O σχεδιαστής του οργάνου, πρέπει, επομένως, να βρει μια στρατηγική ώστε να 
ξεπεράσει τα αποτελέσματα της μεγάλης εκτροπής δυναμικού (halfcell potential 
offset) των ηλεκτροδίων. Επειδή το δυναμικό ηλεκτροδίου δημιουργεί μια μεγάλη dc 
συνιστώσα στο πολύ μικρό σήμα, μια αποτελεσματική στρατηγική που θα 
ακολουθήσει κάποιος, θα πρέπει να συνδυάζει τις παρακάτω προσεγγίσεις : 

1. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα διαφορικό dc ενισχυτή για τη 
λήψη του σήματος. Av τα ηλεκτρόδια είναι πανομοιότυπα, τότε τα δυναμικά τους θα 
είναι τα ίδια. Θεωρητικά, τα ίσα δυναμικά μπορούν να θεωρηθούν ως ένα κοινό 
δυναμικό (common-mode potential), το οποίο θα ακυρωθεί στην έξοδο. Ένας 
περιορισμός σε αυτήν την προσέγγιση είναι το ότι τα κέρδη που απαιτούνται, για 
την 
επεξεργασία χαμηλού επιπέδου σημάτων, επίσης επιδρούν στις απειροελάχιστες 
διαφορές, που στην πράξη εμφανίζονται μεταξύ των δύο δυναμικών των 
ηλεκτροδίων. Μια διαφορά 1 mV μεταξύ 2 τέτοιων δυναμικών - μόνο 0,1 % επί του 
συνόλου μοιάζει με ένα οποιοδήποτε άλλο dc σήμα, όταν χρησιμοποιούμε ECG 
ενισχυτή κέρδους 1000. 

2. Το κύκλωμα λήψης του σήματος θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε να παρέχει μιας αντίθετης εκτροπής τάση (counter offset voltage) για την 
εξουδετέρωση του δυναμικού του ηλεκτροδίου. Av και αυτή η προσέγγιση 
φαίνεται αρκετά ελκυστική, περιορίζεται από το γεγονός ότι το δυναμικό 
ηλεκτροδίου μεταβάλλεται με το χρόνο και με τη σχετική κίνηση μεταξύ δέρματος 
και ηλεκτροδίου. Μάλιστα η μετακίνηση του ηλεκτροδίου μπορεί να προκαλέσει 
μια αρκετά διαφοροποιημένη στάθμη αναφοράς του σήματος. 

3. Μπορούμε να συνδέσουμε ac (ac-coupled) τον ενισχυτή εισόδου. Αυτή η 
προσέγγιση επιτρέπει την απομάκρυνση της συνιστώσας του σήματος από την dc 
εκτροπή (dc offset). Αυτή η επιλογή είναι, πιθανότατα, και η πιο ελκυστική, ειδικότερα 
στην περίπτωση που οι διαφοροποιήσεις στην dc εκτροπή βρίσκονται σε σημαντικά 
χαμηλότερες συχνότητες από τις συχνότητες των συνιστωσών του σήματος. Σε εκείνη 
την περίπτωση, το κανονικό -3 dB όριο απόκρισης συχνότητας, μπορεί να εξυπηρετήσει 
στην απόσβεση των διαφοροποιήσεων στην dc εκτροπή. 

Ωστόσο, σε πολλές βιοϊατρικές εφαρμογές, οι συνιστώσες του σήματος είναι 
περίπου dc. Αυτό συμβαίνει και στη δική μας μελέτη. Για παράδειγμα, το εύρος 
συχνοτήτων στο ΗΚΓ σήμα κυμαίνεται από 0,05 μέχρι 100Hz. Επομένως, κάποιος θα 
μπορούσε να περιμένει, ότι κάποιος ασθενής, συνδεδεμένος στον ειδικό ΗΚΓ 
εξοπλισμό, κάθε φορά που μετακινείται στο κρεβάτι του, θα επιφέρει μετατοπίσεις στην 
μορφή του σήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, προτιμώνται οι επιλογές 1 και 3. 
Δηλαδή, προτιμάται ένας ac συνδεδεμένος διαφορικός ενισχυτής εισόδου για τη λήψη 
των σημάτων. 
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6.2.5 Ιατρικά επιφανειακά ηλεκτρόδια 
 

Τα επιφανειακά ηλεκτρόδια (surface electrodes) μιας χρήσης κυκλοφορούν 
ευρέως και είναι αυτά που χρησιμοποιήσαμε στο κύκλωμα. Έρχονται σε άμεση 
επαφή με το δέρμα του ασθενούς. Ποικίλουν σε διάμετρο, από 0.3 - 5cm, με τα 
περισσότερα να βρίσκονται κοντά σε διάμετρο 1cm. Το ανθρώπινο δέρμα έχει μια 
πολύ μεγάλη σύνθετη αντίσταση (impedance), συγκρινόμενη με άλλες πηγές τάσης. 
Τυπικά, η σύνθετη αντίσταση, που αντιλαμβάνεται το ηλεκτρόδιο, κυμαίνεται από 
0.5ΚΩ (σε ιδρωμένες επιφάνειες) μέχρι και πάνω από 20ΚΩ (σε στεγνές επιφάνειες). 
Μάλιστα κάποιοι τύποι δερμάτων, όπως πολύ ξηροί ή προσβεβλημένοι από 
δερματικές παθήσεις, μπορούν να αναπτύξουν σύνθετες αντιστάσεις μέχρι και τάξης 
500Ω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι πέρα από όλα τα άλλα, ένας υποκειμενικός 
παράγοντας που υπεισέρχεται στις μετρήσεις (άρα και στο τελικό ΗΚΓ σήμα) είναι ο 
τύπος και η κατάσταση δέρματος του εκάστοτε εξεταζόμενου. 
 

Σε κάθε περίπτωση, τα επιφανειακά ηλεκτρόδια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως πηγές τάσεις πολύ μεγάλης σύνθετης αντίστασης. Το γεγονός αυτό επηρεάζει 
σοβαρά τη σχεδίαση του κυκλώματος εισόδου σε ένα βιοηλεκτρικό ενισχυτή. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, ο γενικός κανόνας για έναν ενισχυτή τάσης, είναι το να 
κάνουμε τη σύνθετη αντίσταση εισόδου του ενισχυτή τουλάχιστον 10 φορές 
μεγαλύτερη από τη σύνθετη αντίσταση πηγής. Όσον αφορά στους βιοηλεκτρικούς 
ενισχυτές, η προϋπόθεση αυτή σημαίνει 5 ΜΩ, ή μεγαλύτερη, σύνθετη αντίσταση 
εισόδου. Αυτή η τιμή επιτυγχάνεται εύκολα χρησιμοποιώντας τους σύγχρονους και 
προηγμένους διπολικούς (bipolar), BiFET, BiMOS ή CMOS τελεστικούς ενισχυτές. 

 

6.2.5.1 Τυπικά ιατρικά επιφανειακά ηλεκτρόδια 
 
Μια πλειάδα τύπων ηλεκτροδίων έχει σχεδιαστεί για την επιφανειακή λήψη των 

βιοϊατρικών σημάτων. Ίσως η πιο παλαιά μορφή των ΗΚΓ ηλεκτροδίων, σε κλινική 
χρήση, είναι τα λεγόμενα strap-on. Αυτά, είναι διαστάσεων 1-2 in2 χάλκινες 
πλάκες, που συγκρατούνται στη θέση τους με μικρούς ελαστικούς ιμάντες. Ένα είδος 
αγώγιμου ζελέ ή πάστας χρησιμοποιείται για την ελάττωση της σύνθετης αντίστασης 
μεταξύ του ηλεκτροδίου και του δέρματος. 

Ένας άλλος, παρόμοιος τύπος, ηλεκτροδίου είναι τα λεγόμενα suction cup 
ηλεκτρόδια. Αυτά χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρόδια στη θωρακική επιφάνεια, σε 
μικρής διάρκειας ΗΚΓ καταγραφές. Για μεγαλύτερης διάρκειας καταγραφές, ή για 
συνεχή παρακολούθηση ενός νοσηλευόμενου σε καρδιολογική ή εντατική μονάδα, 
χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα paste-on column ηλεκτρόδια, που έχουν αυξημένες 
αντοχές και δυνατότητες μεγαλύτερης συνεχούς απρόσκοπτης λειτουργίας, μέχρι να 
αλλαχτούν. H διάρκεια ζωής τους μπορεί να φτάσει στις 6 ή ακόμα, πολλές φορές, 
και στις 24 ώρες, ενώ οι προηγούμενοι τύποι ηλεκτροδίων αντικαθίστανται μετά την 
εξέταση. 

Τα paste-on column ηλεκτρόδια αποτελούνται από μια μεταλλική επαφή Ag-
AgCl, που βρίσκεται πάνω από μια κάθετη κοιλότητα, γεμάτη με αγώγιμο ζελέ ή 
πάστα. H όλη κατασκευή σταθεροποιείται στο δέρμα, με τη βοήθεια ενός 
λαστιχένιου δίσκου, επικαλυμμένου με αυτοκόλλητο. H χρήση της κοιλότητας, που 
στην ουσία συγκρατεί το μεταλλικό ηλεκτρόδιο στην επιφάνεια, συντελεί στη 
μείωση των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων από την κίνηση του ασθενούς (moving 
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artifacts). Είναι ένας επιπλέον λόγος που προτιμώνται αυτά τα ηλεκτρόδια για την 
παρακολούθηση νοσηλευόμενων ασθενών. 

Λόγω της αυξημένης τους αξιοπιστίας και της εύκολης διάθεσης τους στο 
εμπόριο, χρησιμοποιήσαμε αυτού του τύπου τα ηλεκτρόδια στο κύκλωμα, μολονότι 
είχαμε να κάνουμε με μικρής διάρκειας μετρήσεις. Μετά από κάθε καταγραφή 
αντικαθιστούσαμε τα ηλεκτρόδια.  

 

6.2.5.2 Προβλήματα με τα επιφανειακά ηλεκτρόδια 
 
Διάφορα προβλήματα συνδέονται με τα επιφανειακά ηλεκτρόδια όλων των 

τύπων. Ένα από τα προβλήματα αυτά, για τα paste-on column ηλεκτρόδια, είναι ότι 
το αυτοκόλλητο που διαθέτουν δε θα παραμείνει σταθερά κολλημένο για πολλή ώρα, 
σε ιδρωμένες ή γλοιώδεις δερματικές επιφάνειες. Επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε 
την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων σε μέρη όπου υπάρχουν οστικές προεξοχές ( άνω 
μέρος του καρπού ή πολύ ψηλά στο θώρακα). Συνήθως, σαρκώδεις περιοχές του 
θώρακα και της κοιλιακής χώρας, επιλέγονται για τη σωστή τοποθέτηση.  

Παρόλο που όλοι οι τύποι των ηλεκτροδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
σύντομες καταγραφικές περιπτώσεις, μια μακροχρόνια παρακολούθηση του 
ασθενούς είναι πιο δύσκολη. Και αυτό γιατί, όπως είπαμε, ένα από τα πιο σημαντικά 
προβλήματα είναι ο θόρυβος που εμφανίζεται λόγω κίνησης του ασθενούς και 
αποτελείται από μια μικρή συνιστώσα, προερχόμενη από βιοηλεκτρικά σήματα των 
σκελετικών μυών, και μια μεγάλη συνιστώσα, προερχόμενη από τη μεταβολή στην 
αλληλεπίδραση ηλεκτροδίου-δέρματος. Το φαινόμενο αυτό εντείνεται με την πάροδο 
του χρόνου και παράλληλα το ζελέ ή η πάστα αρχίζουν να στεγνώνουν. Το 
πρόβλημα αυτό δεν είναι τόσο έντονο στις σύντομες καταγραφές, καθώς μπορούμε 
να απαιτήσουμε από τον εξεταζόμενο να παραμείνει για λίγο ακίνητος, επηρεάζει 
αρκετά όμως τις πολύωρες παρακολουθήσεις στις ιατρικές μονάδες. 

O πιο συχνός μηχανισμός, που δημιουργεί τα ανεπιθύμητα αυτά σήματα είναι η 
διολίσθηση των ηλεκτροδίων (electrode slippage). Αν το ηλεκτρόδιο μετακινηθεί, 
έστω και λίγο, από τη θέση του, τότε η πυκνότητα του στρώματος του ζελέ ή της 
πάστας θα αλλάξει απότομα. Αυτό συνεπάγεται μεταβολή τόσο στη σύνθετη 
αντίσταση του ηλεκτροδίου, όσο και στο δυναμικό εκτροπής του. Το αποτέλεσμα 
αυτό είναι ορατό στο τελικό καταγραφόμενο σήμα και μπορεί να επισκιάσει το ορθό 
σήμα, καθόλη τη διάρκεια εξέλιξης του φαινομένου. Κάποιες λύσεις που 
εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι είτε η χρήση κολλητικών 
ταινιών για τη στερέωση των ηλεκτροδίων, είτε η χρήση κάποιων βελονών, που 
εισχωρούν στο δέρμα. Και οι δύο πάντως αυτές λύσεις δεν είναι μακροπρόθεσμα 
αποτελεσματικές γιατί οι μεν ταινίες αρχίζουν να χαλαρώνουν, οι δε βελόνες 
καθιστούν τη διαδικασία επίπονη. 

 
Σε κάθε πάντως περίπτωση, κάποιος που θέλει να βγάλει διαγνωστικά 

συμπεράσματα από μια ΗΚΓ καταγραφή, θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεχωρίσει 
στο κατά πόσο μια ανωμαλία του σήματος οφείλεται σε κίνηση του ασθενούς ή σε 
καθαρά καρδιακά αίτια. Διαφορετικά, θα προβεί σε εσφαλμένη διάγνωση. Στην 
παρούσα μελέτη, έχουμε λάβει υπόψη αυτόν τον παράγοντα (moving artifact), σε 
μεγάλο βαθμό, ξέροντας ότι τα ανεπιθύμητα σήματα εμφανίζονται κυρίως μετά τις 
συχνότητες των 100Hz, τις οποίες και έχουμε αποκόψει. Ωστόσο, κάποιες 
συνιστώσες τους έχουν παραμείνει, τροποποιώντας το τελικό μας σήμα, σε 
περίπτωση αιφνίδιας κίνησης. 
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6.3 Καλώδια σύνδεσης 

Τα καλώδια σύνδεσης είναι η βαθμίδα του κυκλώματος, που παρεμβάλλεται 
μεταξύ των ηλεκτροδίων και της εισόδου του instrumentation amplifier. Αν και 
μπροστά στα υπόλοιπα στοιχεία του κυκλώματος φαίνονται ασήμαντα, η σωστή 
επιλογή και συνδεσμολογία των καλωδίων αυτών είναι πρωταρχικής σημασίας. 

 
Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, θα αναφερθούμε στο σήμα που λαμβάνουμε 

μέσω των ηλεκτροδίων και θέλουμε να οδηγήσουμε στον instrumentation amplifier. 
Το σήμα αυτό είναι διαφορικό (1mV είναι η διαφορά των σημάτων μεταξύ των 2 
ηλεκτροδίων). Ωστόσο, μεταξύ των ηλεκτροδίων και του ενισχυτή, υπεισέρχεται και 
μια μεγάλη παρεμβολή, με τη μορφή θορύβου. H παρεμβολή αυτή εμφανίζεται ως 
ένα κοινό σήμα και στα 2 καλώδια που συνδέουν τα 2 ηλεκτρόδια και ονομάζεται 
κοινό σήμα παρεμβολής (common-mode signal ή common-mode voltage, CMV). 
Το κοινό αυτό σήμα οφείλεται σε 2 κύριες αιτίες: 

 
1) Στην παρεμβολή από το δίκτυο τροφοδοσίας των 50 ή 60Hz 
2) Στη dc εκτροπή των δυναμικών των ηλεκτροδίων  

 
Στο σημείο αυτό και πριν αναλύσουμε τις τεχνικές απομάκρυνσης του κοινού 

σήματος παρεμβολής θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της ορθής επιλογής 
καλωδίων. Για το κύκλωμα επιλέξαμε μονόκλωνα καλώδια επαγωγών πολύ μικρής 
διατομής. Φροντίσαμε ώστε το μέγεθός τους να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο, 
καθώς όσο μεγαλώνει το μήκος τους, δρουν ως κεραίες, μεταφέροντας πρόσθετη 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κατά μήκος τους. Επίσης πρέπει να είναι περίπου 
ισομήκη μεταξύ τους, ώστε το κοινό σήμα θορύβου και στα 2 καλώδια να έχει την 
ίδια κατανομή. Τέλος, προσθέτουμε πως στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται λόγος για 
χρήση ομοαξονικών καλωδίων με ειδική θωράκιση, τα οποία όμως δεν υιοθετήσαμε, 
θεωρώντας ότι δε θα δούμε σημαντική διαφορά στο ΗΚΓ σήμα στην έξοδο, από 
εκείνο που βγαίνει με χρήση απλών μονόκλωνων καλωδίων. 

 
 

6.4 Η διάταξη τροφοδοσίας 

Για να αποφύγουμε τις παρεμβολές από το δίκτυο τροφοδοσίας, 
χρησιμοποιήσαμε 2 κοινές αλκαλικές μπαταρίες των 9V σε σειρά, οι οποίες, μέσω 
ενός DC-DC converter διπλής εξόδου ±5V, τροφοδοτούν όλα τα ολοκληρωμένα 
στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στο κύκλωμα. 

 
 Η επιλογή των μπαταριών των 9V ικανοποιεί βασικές προϋποθέσεις καλής 

λειτουργίας του κυκλώματος, όπως είναι: 
• η όσο το δυνατόν μικρότερη τάση τροφοδοσίας για την ασφάλεια του 

εξεταζόμενου αλλά και για την εξασφάλιση μικρότερου θορύβου. 
• η απαίτηση για σταθεροποιημένη τάση αφού έχουμε να κάνουμε με λεπτές 

μετρήσεις, που δεν αφήνουν περιθώρια λαθών λόγω σφαλμάτων τροφοδοσίας 
• η ανάγκη να είναι ο χρόνος λειτουργίας των μπαταριών όσο  το  δυνατόν  

μεγαλύτερος, αφού υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε ισχύ, καθώς από την ίδια 
γραμμή τροφοδοτείται ένας μεγάλος αριθμός ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 
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Επίσης η χρήση αλκαλικής μπαταρίας επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση του 
κυκλώματος εκτός εργαστηρίου, εξυπηρετώντας τις ανάγκες για φορητό εξοπλισμό. 

 
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τον DC-DC converter, που μετασχηματίζει την 

τάση των 9V+9V=18V σε διπολική τάση ±5V, κατάλληλη για την τροφοδοσία όλων 
των επιμέρους ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 

 

6.4.1 TEN 4-2421 DC-DC converter  
 

6.4.1.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Η σειρά 4 των DC-DC converters της Traco Power περιλαμβάνει ολοκληρωμένα 
μετατροπής συνεχούς τάσης, ισχύος 4 Watt, με input voltage range 9-36 VDC ή  18-
75 VDC και output voltage range 3.3-15 VDC.  

Το μοντέλο 4-2421 είναι εκείνο που εξυπηρετεί τις ανάγκες μας αφού είναι 
διπλής-εξόδου (dual-output) παρέχοντας 2 διαφορετικές τάσεις εξόδου ±5 VDC, από 
μια μόνο τάση εισόδου με input voltage range 9-36 VDC. Δηλαδή, με τη χρήση 
μιας συστοιχίας μπαταριών 18V, ο DC-DC converter συνεχίζει να λειτουργεί, 
ακόμα και αν η τάση της μπαταρίας πέσει μέχρι και στα 9V, γεγονός πολύ σημαντικό 
για την αύξηση του χρόνου λειτουργίας και της αξιοπιστίας του κυκλώματος.  
 

Άλλα χαρακτηριστικά που διαθέτει, είναι η συνεχής προστασία από 
βραχυκύκλωμα (short-circuit protection), η απομόνωση εισόδου-εξόδου (I/O 
isolation), η υψηλή ακρίβεια τάσης εξόδου (output voltage set accuracy, ±1%) 
και αποδοτικότητα (efficiency, 80%), η σταθεροποίηση της τάσης (regulation, 
±0,5% max) και η προστασία από ξαφνικές μεταβολές τάσης ή από εφαρμογή 
τάσης αντίθετης πολικότητας. O θόρυβος (noise) και ο κυματισμός (ripple) 
βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα (50mVPk-Pk max). 

Λειτουργεί απρόσκοπτα σε θερμοκρασίες από -400C μέχρι +750C, είναι 
συμβατό με τον υπόλοιπο εργαστηριακό εξοπλισμό και ακολουθεί τα διεθνή 
standards ασφαλείας.  

 
H εξωτερική του μορφή και η συνδεσμολογία των pins δίνονται στα παρακάτω 

σχήματα. 
 

 

 
 
 
 

Εικόνα 6.5: Εξωτερική μορφή του TEN 4-2421 
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Εικόνα 6.6: Πίνακας συνδέσεων και διάταξη των  pins στο TEN 4-2421 

 

6.4.1.2 Λειτουργία 
 

Με βάση τον πίνακα συνδεσμολογίας των pins στην dual-output συμπεριφορά 
του ολοκληρωμένου, συνδέουμε το θετικό πόλο της μπαταρίας στο pin 23 και τον 
αρνητικό πόλο στο pin 2. Λαμβάνουμε τη θετική τάση εξόδου (+5V) από το pin 14 
και την αρνητική τάση εξόδου (-5V) από το pin 11. Oι τάσεις εξόδου μετρώνται με 
αναφορά το pin 9. Λόγω του ότι όλες οι θετικές και αρνητικές τάσεις, σε ολόκληρο το 
κύκλωμα, είναι σχετικές ως προς το pin 9, συνδέουμε τη γραμμή γείωσης του 
κυκλώματος με το pin 9. 

 
 

6.5 Βιοηλεκτρικοί Ενισχυτές 

Οι ενισχυτές που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία βιοϊατρικών μεγεθών, 
ονομάζονται βιοηλεκτρικοί ενισχυτές (bioelectric amplifiers), αλλά αυτός ο 
χαρακτηρισμός αποδίδεται σε έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών τύπων ενισχυτών. 
Για παράδειγμα, το κέρδος ενός βιοηλεκτρικού ενισχυτή, μπορεί να είναι χαμηλό, 
μέσο  ή υψηλό (π.χ. x10, x100, x1000-xl0.000). Επίσης, μερικοί βιοηλεκτρικοί 
ενισχυτές είναι ac συνδεδεμένοι, ενώ άλλοι είναι dc συνδεδεμένοι. Η απόκριση 
συχνότητας των χαρακτηριστικών βιοηλεκτρικών ενισχυτών μπορεί να είναι από dc 
(ή να πλησιάζει στην τιμή dc, π.χ. 0.05 Hz) μέχρι 100 kHz. 

 
Η σύζευξη dc απαιτείται εκεί όπου τα σήματα εισόδου είναι σαφώς dc ή 

αλλάζουν πολύ αργά. Αλλά ακόμη και στις τόσο χαμηλές συχνότητες, όπως 0,05 Hz, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύζευξη ac αντί της dc. Αυτό συμβαίνει για να 
αποφευχθούν οι εκτροπές δυναμικών των ηλεκτροδίων. Στον ΗΚΓ ενισχυτή , για 
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παράδειγμα, τμήματα συχνότητας τόσο χαμηλά, όπως 0,05 Hz, μπορούν να 
υποβληθούν σε επεξεργασία. Αλλά η σύνδεση ηλεκτροδίου-δέρματος παράγει μια 
εκτροπή δυναμικού (dc) των ηλεκτροδίων που θα παρεμποδίσει το ΗΚΓ σήμα. O 
ενισχυτής, επομένως, πρέπει να είναι ac συνδεδεμένος, για να εμποδίσει την dc 
εκτροπή στο σήμα εισαγωγής. Πρέπει να έχει, ακόμα, μια απόκριση συχνότητας 
χαμηλά, έως 0,05 Hz, προκειμένου να αναπαραχθεί πιστά η ΗΚΓ κυματομορφή του 
ασθενούς. 

Η απόκριση υψηλής-συχνότητας (high-frequency response), είναι η 
συχνότητα στην οποία το κέρδος πέφτει 3 dB κάτω από την τιμή της μέσης 
συχνότητας του. Σε μερικές περιπτώσεις, το -3 dB σημείο υψηλής συχνότητας θα 
είναι μια συχνότητα τόσο χαμηλή όσο 30 Hz, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις 
είναι 10 kHz. Tα εξειδικευμένα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να επεξεργαστούν 
τις συγκεκριμένες κυματομορφές, μπορούν να έχουν μια ιδιαίτερη απόκριση. Οι ΗΚΓ 
ενισχυτές, για παράδειγμα, έχουν συνήθως απόκριση συχνότητας από 0,05 έως 
100Hz. 

 
Μερικοί γενικής χρήσης ενισχυτές, έχουν μεταβλητή (adjustable) απόκριση 

συχνότητας και έτσι προσφέρονται για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Γενικά, είναι 
καλύτερο να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη απόκριση συχνότητας που απαιτείται 
για να εξασφαλιστεί η καλή αναπαραγωγή της κυματομορφής εισόδου. Αυτή η 
πρακτική, επιτρέπει την απόρριψη του υψηλής-συχνότητας θορύβου. 

 
Oι ενισχυτές χαμηλού-κέρδους (low-gain amplifiers) είναι εκείνοι με κέρδη 

μεταξύ xl -10. O ενισχυτής μοναδιαίου κέρδους (unity-gain amplifier or buffer) 
χρησιμοποιείται συνήθως για απομόνωση (isolation), αποθήκευση (buffering) και 

ενδεχομένως στο μετασχηματισμό της σύνθετης αντίστασης μεταξύ της πηγής 
σημάτων και της συσκευής ανάγνωσης. Σε αυτόν τον τύπο ενισχυτή θα αναφερθούμε 
εκτενέστερα στη συνέχεια, καθώς αποτελεί στοιχείο του κυκλώματός μας. Οι 
ενισχυτές χαμηλού-κέρδους συχνά χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση δυναμικών 
μεγεθών και άλλων βιοηλεκτρικών φαινομένων σχετικά υψηλού πλάτους. 

 
Οι ενισχυτές μέσου-κέρδους (medium-gain amplifiers) είναι εκείνοι που έχουν 

κέρδη μεταξύ x10-l000 και χρησιμοποιούνται για την καταγραφή ΗΚΓ 
κυματομορφών, δυναμικών μυών κ.ο.κ. 

Οι υψηλού-κέρδους ή χαμηλού-επιπέδου σήματος ενισχυτές (high-gain or 
low-level signal amplifiers) έχουν κέρδη άνω του x1000, με κάποιους να 
επιτυγχάνουν κέρδη ακόμα και μέχρι x106. Αυτός ο τύπος ενισχυτή χρησιμοποιείται 
σε πολύ ευαίσθητες μετρήσεις όπως η καταγραφή των εγκεφαλικών μεγεθών (EEG). 

 
Δύο σημαντικές παράμετροι στους βιοηλεκτρικούς ενισχυτές, ειδικά σε εκείνους 

που ανήκουν στις κατηγορίες υψηλού και μέσου κέρδους, είναι ο θόρυβος (noise) και 
η κλίση (drift). Η κλίση είναι η ανεπιθύμητη αλλαγή στην τάση των σημάτων 
εξόδου, λόγω των μεταβολών στη θερμοκρασία λειτουργίας (παρά στις αλλαγές των 
σημάτων εισόδου). O θόρυβος, σε αυτήν την περίπτωση, κανονικά είναι ο θερμικός 
θόρυβος που παράγεται στις αντιστάσεις και τις συσκευές ημιαγωγών. O καλός 
σχεδιασμός και η σωστή επιλογή των ηλεκτρονικών υλικών, περιορίζουν αυτά τα 
προβλήματα στο ελάχιστο. 

 
Και οι τρεις κατηγορίες βιοηλεκτρικών ενισχυτών πρέπει να έχουν μια πολύ 

υψηλή σύνθετη αντίσταση εισόδου. Αυτή η απαίτηση είναι ένα κοινό γνώρισμα 
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μεταξύ όλων των βιοηλεκτρικών ενισχυτών, επειδή σχεδόν όλες οι βιοηλεκτρικές 
πηγές σημάτων παρουσιάζουν μια υψηλή σύνθετη αντίσταση πηγής. Οι περισσότερες 
βιοηλεκτρικές πηγές έχουν μια σύνθετη αντίσταση μεταξύ 103- 107Ω, και οι 
συνηθισμένες πρακτικές σχεδιασμού Εφαρμοσμένης Μηχανικής υπαγορεύουν   μια 
σύνθετη αντίσταση εισόδου ενισχυτών που να είναι τουλάχιστον μια τάξη μεγέθους 
υψηλότερη από τη σύνθετη αντίσταση πηγής. Οι σύγχρονοι ενισχυτές τεχνολογίας 
MOFSET και JFET έχουν σύνθετες αντιστάσεις τάξης 1teraohm (1012 Ω). 

Οι ιδιότητες του ολοκληρωμένου (IC) τελεστικού ενισχυτή κυκλωμάτων, τον 
καθιστούν ιδανικό ως βιοηλεκτρικό ενισχυτή. Μάλιστα με την κατάλληλη επιλογή 
ολοκληρωμένων εξαρτημάτων, έχει δοθεί μεγάλη ώθηση στο χώρο της Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας, καθώς ακόμα και οι πιο απαιτητικές εφαρμογές υλοποιούνται 
ευκολότερα, χάρη στα οφέλη που παρέχει η αλματώδης τεχνολογική πρόοδος στον 
τομέα των ενισχυτών. Υλοποιήσεις, που πριν λίγα χρόνια φάνταζαν απρόσιτες, έχουν 
γίνει στις μέρες μας ευκολότερες και με δραματική μείωση στο κόστος. 
 

6.5.1 Τελεστικοί ενισχυτές 
 
        O τελεστικός ενισχυτής (op-amp) είναι μια συσκευή που συμπεριφέρεται κατά 
τρόπο μοναδικό: Oι ιδιότητες του κυκλώματος που περιέχει ένα λειτουργικό 
ενισχυτή καθορίζονται από τις ιδιότητες του βρόχου αρνητικής ανάδρασης 
(negative feedback loop). Για τις στοιχειώδεις διαμορφώσεις κυκλωμάτων ενισχυτών 
τάσης, απαιτούμε μόνο τις βασικές ιδιότητες της συσκευής, το νόμου του Ohm και 
τους νόμους του Kirchhoff, για να παραγάγουμε την εξίσωση μεταφοράς. 
Υπάρχουν πιο κομψές, και περισσότερο μαθηματικές μέθοδοι, για τη συμπεριφορά 
των διαμορφώσεων ενισχυτών τάσης, αλλά καμία δεν είναι τόσο ζωντανή και απλή, 
όσο η μέθοδος που παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

 
Ο όρος op-amp παίρνει το όνομά του από το γεγονός ότι τελεστικοί ενισχυτές, 

επινοήθηκαν αρχικά για να επιλύσουν μαθηματικές διαδικασίες στους 
αναλογικούς υπολογιστές. Αv και οι αναλογικοί υπολογιστές δεν είναι πλέον σε 
διαδεδομένη χρήση, πολλά ηλεκτρονικά όργανα χρησιμοποιούν τους τελεστικούς 
ενισχυτές που είναι, στην πραγματικότητα, κατανεμημένοι, επικεντρωμένοι σε ένα 
σκοπό, αναλογικοί υπολογιστές. 

 
Οι εμπορικοί τελεστικοί ενισχυτές είναι διαθέσιμοι από την αρχή της δεκαετίας 

του '50, και οι ολοκληρωμένοι τελεστικοί (IC) από τα μέσα της δεκαετίας του '60. 
Οι τιμές των σύγχρονων λειτουργικών συσκευών ενισχυτών IC κυμαίνονται από 
λιγότερο από ένα δολάριο, για τις χαμηλής ποιότητας μονάδες, έως δεκάδες 
δολαρίων, για τις αρίστης ποιότητας, εξειδικευμένες μονάδες. Ωστόσο, σήμερα, 
πολλοί υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένοι τελεστικοί τιμώνται στη λιγότερο-από-10$ 
κατηγορία και άλλοι στη λιγότερο-από-2$ κατηγορία. 

 
Το σύμβολο κυκλωμάτων για τους op-amps φαίνεται στην Εικόνα 6.7. O 

ενισχυτής πρέπει να λειτουργήσει και στα τέσσερα τεταρτημόρια, έτσι το τερματικό 
εξόδου πρέπει να είναι σε θέση να ταλαντευτεί είτε προς το θετικό είτε προς το 
αρνητικό. Η τροφοδοσία, επομένως, των τελεστικών ενισχυτών (απεικονίζεται στο 
ίδιο σχήμα), πρέπει να είναι διπολική, δηλαδή πρέπει να αποτελείται από δύο 
παροχές τροφοδοσίας, μια θετική ως προς τη γείωση και μια δεύτερη, αρνητική ως 
προς τη γείωση. 
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Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, που παρουσιάζεται στην εικόνα, αποτελείται 

από 2 μπαταρίες, ωστόσο μια διπολική ac παροχή ρεύματος θα λειτουργήσει με τον 
ίδιο τρόπο. Η μπαταρία E1 διαμορφώνει τη Vcc τροφοδοσία και είναι θετική ως 
προς τη γείωση. Η μπαταρία E2, διαμορφώνει την Vee τροφοδοσία και συνδέεται έτσι 
ώστε να είναι αρνητική ως προς τη γείωση. 

 
Σημειώνεται ότι στο σύμβολο op-amp, που παρουσιάζεται στην εικόνα, δεν 

υπάρχει τερματικό γείωσης. Η μόνη σύνδεση με τη γείωση, σε αυτόν τον τελεστικό 
ενισχυτή, διαμορφώνεται στη σύνδεση των δύο παροχών τροφοδοσίας. 

 
O τελεστικός ενισχυτής έχει δύο εισόδους: την αναστρέφουσα είσοδο (inverting 

input) και τη μη-αναστρέφουσα είσοδο (non-inverting input). Αυτές, 
υποδεικνύονται με τα σύμβολα (-) και (+), αντίστοιχα. 

 
Εικόνα 6.7: Είσοδοι τελεστικού ενισχυτή 

 
 
 

 
 

Εικόνα 6.8: Τροφοδοσία τελεστικού ενισχυτή 

Η αναστρέφουσα είσοδος παράγει ένα σήμα εξόδου, που η φάση του βρίσκεται 
σε διαφορά 180° από τη φάση του σήματος εισόδου. Αυτό καλείται αναστροφή 
(inversion) του σήματος. 
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Η μη-αναστρέφουσα είσοδος παράγει ένα σήμα εξόδου που είναι σε φάση με το 
σήμα εισόδου. Δεν υπάρχει καμία αναστροφή φάσης του σήματος μεταξύ της 
εισόδου και της εξόδου. 

Τόσο η αναστρέφουσα, όσο και η μη-αναστρέφουσα είσοδος, προσφέρουν το ίδιο 
κέρδος. Έτσι, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, ότι οι είσοδοι έχουν ίση 
αλλά αντίθετη επίδραση φάσης στην έξοδο. 

 
Οι διάφορες τάσεις σημάτων που μπορούν να έχουν επιπτώσεις στο τερματικό 

εξόδου του τελεστικού παρουσιάζονται στο επόμενο σχήμα. Η E1 εφαρμόζεται στην 
αναστρέφουσα είσοδο, ενώ η E2 εφαρμόζεται στη μη-αναστρέφουσα είσοδο. Εφόσον 
οι E1, E2 δεν είναι ίσες και της ίδιας πολικότητας, ο τελεστικός ενισχυτής θα δει μια 
διαφορική (differential) τάση εισόδου ίση με E2–Ε1. Η τάση εξόδου θα είναι 
ανάλογη προς το κέρδος του σταδίου και τη διαφορά μεταξύ E1 και E2. 

 
Οι τάσεις σημάτων κοινού φορέα (common-mode voltages) είναι εκείνες που 

είναι κοινές και για τις δύο εισόδους, όπως η E3, ή όπου E1 και E2 είναι ίσου 
μεγέθους και έχουν την ίδια πολικότητα. Στις καταστάσεις κοινού φορέα, η 
διαφορική τάση μεταξύ των εισόδων είναι μηδέν, έτσι η έξοδος είναι μηδέν. 

 
Τo ποσοστό απόρριψης κοινού-φορέα (common-mode rejection ratio, CMRR) 

ενός τελεστικού, είναι μια έκφραση για το πόσο κοντά, μια οποιαδήποτε 
δεδομένη συσκευή, προσεγγίζει την ιδανική κατάσταση, στην οποία ένα σήμα 
κοινού-φορέα δεν έχει καμία επίδραση στην τελική τάση εξόδου. 
 

 

 

Εικόνα 6.9: Αναπαράσταση σήματος κοινού φορέα στον τελεστικό ενισχυτή 

Δύο επίσης βασικά χαρακτηριστικά των τελεστικών ενισχυτών, που θα 
συναντήσουμε και στη συνέχεια είναι τα ακόλουθα : 

• Τάση εκτροπής εισόδου (input offset voltage, Vos). Είναι το μέγεθος 
της συνεχούς τάσης (dc), η οποία, όταν εφαρμοστεί στους ακροδέκτες εισόδου του 
ενισχυτή, με κατάλληλη πολικότητα, ελαττώνει την τάση εκτροπής στην έξοδο στο 
μηδέν. 

• Ρεύμα πόλωσης εισόδου (input bias current, IΒ). Είναι ο μέσος όρος των 
2 συνεχών ρευμάτων (dc), IΒ1 και ΙΒ2, που ρέουν μέσα στους ακροδέκτες εισόδου του 
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τελεστικού. Για να περιοριστούν προβλήματα λειτουργίας dc, η τιμή του πρέπει να 
είναι μικρή. 

 

6.5.1.1  Ιδιότητες των ιδανικών τελεστικών ενισχυτών 
 
Μπορούμε να αναλύσουμε τον τελεστικό ενισχυτή με την εξέταση των 

ακόλουθων ιδανικών ιδιοτήτων: 
 

1. Άπειρο κέρδος τάσης ανοιχτού βρόχου (infinite open-loop voltage gain) (π.χ. 
κανένα κέρδος τάσης ανατροφοδότησης), (Αvol = ∞) 
2. Μηδενική σύνθετη αντίσταση εξόδου (Z0= 0). 
3. Άπειρη σύνθετη αντίσταση εισόδου (Zi = ∞). 
4. Άπειρη απόκριση συχνότητας. 
5. Μηδενική συμβολή θορύβου. 
6. Και οι δύο είσοδοι ακολουθούν η μια την άλλη στα κυκλώματα ανάδρασης. 
Δηλαδή σε ένα κύκλωμα με αρνητική ανάδραση, μια τάση που εφαρμόζεται στη μια 
είσοδο μάς επιτρέπει να μεταχειριστούμε την άλλη είσοδο σαν να ήταν στο ίδιο 
δυναμικό. 

 
Ας εξηγήσουμε τώρα κάποιες από τις παραπάνω ιδιότητες. 
 
Άπειρο κέρδος τάσης ανοιχτού βρόχου. Το κέρδος τάσης ανοιχτού βρόχου 

(Αvol), οποιουδήποτε    κυκλώματος    ενισχυτών,    είναι    το    κέρδος    χωρίς    
οποιαδήποτε ανατροφοδότηση. Στον ιδανικό τελεστικό, αυτό το κέρδος ορίζεται ως 
άπειρο. Μια επίπτωση  αυτής της ιδιότητας είναι ότι τα χαρακτηριστικά κλειστού 
βρόχου του κυκλώματος καθορίζονται ολοκληρωτικά από τις ιδιότητες του δικτύου 
συστημάτων ανάδρασης και είναι ανεξάρτητα από τη συσκευή ενίσχυσης.  

Μηδενική αντίσταση εξόδου, Z0 = 0, σημαίνει ότι η έξοδος είναι μια ιδανική 
πηγή τάσης.  

Άπειρη σύνθετη αντίσταση εισόδου, Zi = ∞, σημαίνει ότι τα τερματικά 
εισόδου, ούτε παρέχουν οποιοδήποτε ρεύμα, ούτε φορτίζουν οποιοδήποτε κύκλωμα 
με το οποίο συνδέονται. 

  
H ιδιότητα 6 είναι κρίσιμη για την ανάλυση κυκλωμάτων μας: Oι είσοδοι τείνουν 

να ακολουθούν η μια την άλλη. Αυτό σημαίνει, ότι μεταχειριζόμαστε και τις δύο 
εισόδους σαν ήταν στο ίδιο δυναμικό. Εάν μια δεδομένη τάση εφαρμόζεται, για 
παράδειγμα, στη μη-αναστρέφουσα είσοδο, κατόπιν πρέπει να μεταχειριστούμε την 
αναστρέφουσα είσοδο σαν να ήταν στο ίδιο δυναμικό. Στην πραγματικότητα, εάν μια 
τάση εφαρμοστεί σε μία είσοδο, ένα βολτόμετρο θα μετρούσε την ίδια τάση και στην 
άλλη είσοδο. 

 
Όπως είναι και λογικό, στην πράξη, οι τελεστικοί που χρησιμοποιούμε δεν είναι 

ιδανικοί, τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή, απέχουν από τις ιδανικές τιμές. Ωστόσο, 
πολλοί σύγχρονοι τελεστικοί, με τη συμπεριφορά τους προσεγγίζουν, σχετικά, σε 
αυτές τις  τιμές, έτσι ώστε να έχουμε τη μικρότερη δυνατή απώλεια ακρίβειας στις 
μετρήσεις. 
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6.5.1.2 Ανάδραση 
 

Οι περισσότερες εφαρμογές των τελεστικών ενισχυτών διαθέτουν κάποια μορφή 
ανάδρασης. Η ανάδραση (feedback) είναι, εν συντομία, η ανατροφοδότηση του 
σήματος εξόδου του τελεστικού, μέσω κάποιας συνδεσμολογίας, σε μια από τις 
εισόδους του. Ανάλογα με την είσοδο που επιλέγεται (αναστρέφουσα ή μη 
αναστρέφουσα), μιλάμε για αρνητική ή θετική ανάδραση, αντίστοιχα. 

Στην εφαρμογή μας, έχουμε να κάνουμε με μικρό αρχικό σήμα, ιδιαίτερα 
ευαίσθητο, και λόγω της κρισιμότητας των αποτελεσμάτων, έχουμε αυξημένες 
απαιτήσεις για σταθερότητα, ακρίβεια και ελάττωση του θορύβου. Για αυτό το λόγο, 
στις περισσότερες διατάξεις τελεστικών ενισχυτών, χρησιμοποιούμε την αρνητική 
ανάδραση, καθώς συγκεντρώνει πλήθος χαρακτηριστικών, κατάλληλων για την 
εφαρμογή μας. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής.  

1. Απευαισθητοποίηση του κέρδους. H τιμή του κέρδους γίνεται λιγότερο ευαίσθητη 
στις διάφορες μεταβολές του κυκλώματος που μπορεί να προέρχονται από την αλλαγή 
της θερμοκρασίας. 

2. Μείωση της μη γραμμικής παραμόρφωσης.  To σήμα εξόδου είναι, όσο το 
δυνατότερο, πιο γραμμικό (ανάλογο) ως προς την είσοδο και το κέρδος παραμένει 
σταθερό. 

3. Μείωση του θορύβου. Παρακάτω αναφέρεται τεχνική μείωσης του θορύβου, ωστόσο 
η αρνητική ανάδραση συντελεί κι αυτή προς τον σκοπό αυτό, μειώνοντας π.χ. το 
θερμικό θόρυβο που προέρχεται από τη θέρμανση των αντιστάσεων. 

4. Έλεγχος των αντιστάσεων εισόδου και εξόδου. H μεταβολή των αντιστάσεων εισόδου 
και εξόδου του τελεστικού, διευκολύνεται με την κατάλληλη επιλογή συνδεσμολογίας 
της ανάδρασης. 

5. Αύξηση του εύρους ζώνης του τελεστικού ενισχυτή. 
 

Τo μόνο αρνητικό σημείο των παραπάνω χαρακτηριστικών, είναι η σχετική 
μείωση του κέρδους. Γι' αυτό ακριβώς, η ενίσχυση που επιτυγχάνουμε, στις 
διάφορες βαθμίδες του κυκλώματος μας, απέχει λίγο από την αναμενόμενη. 
Συνεκτιμώντας όμως τις θετικές συνέπειες της αρνητικής ανάδρασης, η θυσία της 
ελάττωσης του ιδανικού κέρδους, είναι μικρή, συγκρινόμενη με την αξιοπιστία που 
καλούμαστε να έχουμε στην εφαρμογή μας. 

 
 

6.6 O ενισχυτής οργάνου μέτρησης (instrumentation amplifier) 

Tα ΗΚΓ σήματα που λαμβάνουμε μέσω των 2 ηλεκτροδίων είναι άνισα γιατί 
προέρχονται από διαφορετικά σημεία του σώματος, το αριστερό και δεξιό χέρι, 
αντίστοιχα. Στο μικρό αυτό διαφορικό σήμα που λαμβάνουμε, υπάρχει παρεμβολή, η 
οποία είναι κοινή και στα 2 καλώδια, όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως. O τύπος 
του ενισχυτή, υψηλής αντίστασης εισόδου, που έχει τη δυνατότητα απόρριψης του 
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μεγάλου κοινού σήματος παρεμβολής (common-mode signal) και ταυτόχρονα την 
ενίσχυση του επιθυμητού μικρού διαφορικού μας ΗΚΓ σήματος, ονομάζεται 
instrumentation amplifier. Στη μελέτη μας, χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο INA 118 
της BURR-BROWN, καθώς συγκεντρώνει όλα εκείνα τα κατάλληλα χαρακτηριστικά, 
που τον καθιστούν ιδανικό για εφαρμογές φορητού, τροφοδοτούμενου με μπαταρίες, 
ηλεκτρονικού ιατρικού εξοπλισμού. 

 

6.6.1 INA 118 instrumentation amplifier  
 

6.6.1.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

O INA 118 είναι ένας χαμηλής ισχύος και μεγάλης ακρίβειας instrumentation 
amplifier. Το μικρό του μέγεθος, σε συνδυασμό με τους 3 ενσωματωμένους 
τελεστικούς ενισχυτές, τον καθιστούν ιδανικό για ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών. 
Παρουσιάζει μεγάλο εύρος ζώνης, ακόμα και σε υψηλό κέρδος  (70kHz σε G = 100). 
Μια εξωτερική αντίσταση ρυθμίζει κάθε τιμή κέρδους, από 1 μέχρι 10,000. 
Παρουσιάζει πολύ χαμηλή τάση εκτροπής (offset voltage, 50 μV) και υψηλό λόγο 
απόρριψης κοινού σήματος (CMR=110dB σε G=1000). Λειτουργεί με 
τροφοδοσία ακόμα και μέχρι ± l.35V, δηλ. ενδείκνυται για τροφοδοτούμενα από 
μπαταρίες συστήματα. Για το κύκλωμα χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο 8-pin plastic 
DIP και τροφοδοτήθηκε με ± 5 V. 

 
Εικόνα 6.10: H εξωτερική μορφή  και η διάταξη των pins στον INA118 

 
 

 
 

Εικόνα 6.11: H εσωτερική συνδεσμολογία στον INA118 
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6.6.1.2 Τεχνική right leg drive 
 

Στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος right leg drive αναφέρεται σε μια τεχνική 
απομάκρυνσης του κοινού σήματος παρεμβολής. Στο κύκλωμα, όπως συμβαίνει 
στους περισσότερους σύγχρονους ηλεκτροκαρδιογράφους, ο ασθενής δε συνδέεται με 
γείωση. Αντί αυτού το ηλεκτρόδιο του κάτω δεξιού άκρου συνδέεται στην έξοδο ενός 
βοηθητικού τελεστικού ενισχυτή. Οι τάσεις κοινού σήματος στο σώμα του ασθενούς 
ανιχνεύονται από δυο αντιστάσεις, αντιστρέφονται, ενισχύονται και 
επανατροφοδοτούνται στο δεξί κάτω άκρο. Αυτή η αρνητική ανατροφοδότηση οδηγεί 
την τάση κοινού σήματος σε μια πολύ χαμηλή τιμή. Στην πραγματικότητα, μόνο 
ελάχιστα micro amps οδηγούνται στον ασθενή, κάτι που είναι απόλυτα ασφαλές. 
 

Στο κύκλωμα χρησιμοποιήσαμε την τεχνική αυτή για επιπλέον απομάκρυνση του 
μικρού εκείνου μέρους της παρεμβολής κοινού σήματος, που διέφυγε από τον 
INA118. Ο κατασκευαστής του INA118 προτείνει την εφαρμογή της τεχνικής με την 
ακόλουθη συνδεσμολογία: 

 

 

 
Εικόνα 6.12:  Τεχνική right-leg drive 

 
Γενικά το παραπάνω κύκλωμα παρέχει επίσης και μια μορφή ηλεκτρικής 

προστασίας. Εάν μια ασυνήθιστα υψηλή τάση εμφανιστεί μεταξύ του ασθενούς και 
της γείωσης, σαν αποτέλεσμα μιας ηλεκτρικής διαρροής ή άλλης αιτίας, τότε ο 
βοηθητικός τελεστικός ενισχυτής του σχήματος οδηγείται στον κόρο. Έτσι ο ασθενής 
αποσυνδέεται από τη γείωση επειδή ο ενισχυτής δεν μπορεί πλέον να οδηγεί το δεξί 
κάτω άκρο. Τώρα πλέον οι παράλληλες αντιστάσεις των 390ΚΩ βρίσκονται μεταξύ 
του ασθενούς και της γης και είναι αρκετά μεγάλες (θα μπορούσαν να έχουν τιμή 
αρκετά MegaOhms) ώστε να περιορίζουν την τιμή του ρεύματος. Αυτές οι 
αντιστάσεις προστατεύουν τον ασθενή. Όμως διαρροή 220V προς τον ασθενή θα 
κατάστρεφε τα transistors του τελεστικού ενισχυτή και το ρεύμα θα όδευε πάλι προς 
τη γη. 

 

6.6.1.3 Ενίσχυση σήματος 
 

Πέρα από την απόρριψη του κοινού σήματος παρεμβολής, ο ΙΝΑ118 
χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του μικρού διαφορικού ΗΚΓ σήματος. Τα καλώδια 
των 2  ακροδεκτών συνδέονται, μέσω 2 αντιστάσεων 100ΚΩ, στα pins 2 και 3. O 
καθορισμός του κέρδους ενίσχυσης γίνεται με τη σύνδεση μεταξύ των pins 1 και 8, 
μιας εξωτερικής αντίστασης RG. O τύπος που δίνει το κέρδος δίνεται από τον 

κατασκευαστή: 
GR
KG Ω

+=
501  
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O όρος 50 ΚΩ, προέρχεται από το άθροισμα των δύο εσωτερικών 
αντιστάσεων, στα κυκλώματα ανάδρασης των εσωτερικών ενισχυτών A1 και A2 
(Εικόνα 6.11). Αυτές οι αντιστάσεις έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
έχουν απόλυτες τιμές.  
 Στο κύκλωμα μας, θέλαμε να επιτύχουμε κέρδος x20. Έτσι, 
χρησιμοποιήσαμε συνολική αντίσταση RG = 2.8 ΚΩ.  
 
 Σημείωση: Αναφορικά με την Εικόνα 6.12 που προτείνει ο κατασκευαστής 
του ΙΝΑ118, στο κύκλωμα αντί για G=10 και RG = 5.6 ΚΩ,  επιτύχαμε G ≈ 19 με 
RG=2.8ΚΩ. 
 Προκύπτει ότι: G ≈ 19,  δηλ. θεωρητικά ενισχύουμε το διαφορικό σήμα 
του 1mV περίπου 19 φορές.  
 

6.7 Εισαγωγή στα φίλτρα 

Επειδή η επόμενη βαθμίδα του κυκλώματος είναι ένα υψιπερατό φίλτρο και 
αργότερα θα χρησιμοποιηθεί ένα βαθυπερατό φίλτρο, κρίνουμε αναγκαίο στο σημείο 
αυτό να γίνει μια σύντομη αναφορά στη θεωρία των φίλτρων. 

Τα φίλτρα είναι δίκτυα επιλογής συχνοτήτων. Οι πιο κοινές κατηγορίες φίλτρων 
είναι: χαμηλοπερατά, υψιπερατά, ζωνοδιαβατά, ζωνοφρακτικά. 

Ο ρόλος των φίλτρων είναι πολύ σημαντικός στην ηλεκτρονική σχεδίαση. Αυτά 
είναι τελείως απαραίτητα για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και την τηλεφωνία. Οι 
ακουστικές συσκευές Hi-Fi βασίζονται στη χρήση φίλτρων. Η έρευνα σε κλάδους 
όπως η σεισμολογία, γεωφυσική και βιοϊατρικά ηλεκτρονικά βασίζεται πάνω σε αυτά. 

Τα περισσότερα φίλτρα έχουν σχεδιαστεί με συνδυασμούς πυκνωτών και πηνίων, 
επειδή είναι εξαρτήματα που η λειτουργία τους εξαρτάται από τη συχνότητα. Τα 
φίλτρα αυτά ονομάζονται παθητικά (passive). Σήμερα, με τη χρήση τελεστικών 
ενισχυτών, σε συνδυασμό με αντιστάσεις και πυκνωτές, μπορούμε να σχεδιάσουμε 
πολύ πιο εύκολα απλά και αρκετά αποτελεσματικά φίλτρα. Τα φίλτρα αυτά 
ονομάζονται ενεργά (active) και έχουν πολλά πλεονεκτήματα, σε σχέση με τα 
παθητικά. 
Μερικά από τα πλεονεκτήματα τους είναι τα εξής: 
1. Χαμηλό κόστος: Το κόστος των εξαρτημάτων είναι πολύ μικρότερο ειδικά σε 
χαμηλές συχνότητες όπου τα πηνία είναι μεγάλα και ακριβά. 
2. Απομόνωση: Τα περισσότερα ενεργά φίλτρα έχουν υψηλές σύνθετες αντιστάσεις 
εισόδου και χαμηλές αντιστάσεις εξόδου. Έτσι, η απόκριση τους δεν εξαρτάται από 
τις αντιστάσεις φορτίου. 
3. Απολαβή: Τα ενεργά φίλτρα μπορούν να μας δώσουν απολαβή τάσης ή ρεύματος. 
4. Συντονισμός:   Μπορούμε  να  τα  συντονίσουμε  εύκολα,  χωρίς  να αλλάξουμε 
το σχήμα της καμπύλης απόκρισης. Ο συντονισμός μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, 
χειροκίνητα ή με κάποια τάση ελέγχου. 
5. Μικρό μέγεθος και βάρος 
6. Εύκολος σχεδιασμός 
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Εκτός όμως από τα πλεονεκτήματα, θα πρέπει κανείς να αναφέρει και τα 
μειονεκτήματα των ενεργών φίλτρων όπως: 
1. Τροφοδοσία:   Τα  ενεργά  φίλτρα  χρειάζονται  τροφοδοσία για να δουλέψουν 
2. Περιορισμός   σήματος:    Ο   τελεστικός   ενισχυτής   θέτει   μερικά περιοριστικά 
όρια στο σήμα, όπως θόρυβος ή δυναμική περιοχή. 
3. Ευαισθησία:   Μεταβολές   στην   καμπύλη   απόκρισης,   καθώς   τα εξαρτήματα 
αλλάζουν τιμές με τη μεταβολή της θερμοκρασίας. 

Η περιοχή των συχνοτήτων που μπορούμε να επεξεργαστούμε με τα ενεργά 
φίλτρα, είναι πολύ ευρύτερη από οποιαδήποτε άλλη τεχνική. Το ωφέλιμο κατώτερο 
όριο της συχνότητας, είναι 0,01 Hz. Εδώ το μέγεθος των πυκνωτών αρχίζει και 
αυξάνει αρκετά γρήγορα, οπότε για μικρότερες συχνότητες χρησιμοποιούμε ψηφιακά 
φίλτρα. Το ανώτερο όριο καθορίζεται από την ποιότητα του τελεστικού ενισχυτή και 
βρίσκεται στην περιοχή 100 ΚHz - 1 MHz. Για μεγαλύτερες συχνότητες, τα παθητικά 
φίλτρα έχουν μικρό μέγεθος και είναι πολύ πρακτικά. Εάν θεωρήσουμε ότι θα 
χρησιμοποιήσουμε απλά κυκλώματα φίλτρων με φθηνούς τελεστικούς ενισχυτές, τα 
ενεργά φίλτρα περιορίζονται στις υποακουστικές, ακουστικές, υπέρηχες περιοχές 
συχνοτήτων. Ένας άλλος περιορισμός που εμφανίζεται στα ζωνοδιαβατά φίλτρα, 
είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε συντελεστή ποιότητας μεγαλύτερο από Q=500. Για 
να πετύχουμε συντελεστές με Q μέχρι 500, χρησιμοποιούμε πολλές φορές κυκλώματα 
που περιέχουν έως και τέσσερις τελεστικούς ενισχυτές. 

 
Βασικοί τύποι φίλτρων: 
 
Οι τέσσερις βασικές κατηγορίες φίλτρων, είναι οι εξής: 
 
1. Βαθυπερατά (Low-pass) 
2. Υψιπερατά (High-pass) 
3. Ζωνοδιαβατά ή ζωνοπερατά (Band-pass) 
4. Ζωνοφρακτικά (Band-stop) 
 
Επιπλέον εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες, υπάρχουν και τα φίλτρα: 
Βαθυπερατά σχισμής (Low-pass Notch), υψιπερατά σχισμής (High-pass Notch), και 
τα ολοδιαβατά (All-pass). 

 
Οι τέσσερις πρώτες βασικές κατηγορίες φίλτρων επιτελούν τις εξής λειτουργίες: 
 
1. Τα βαθυπερατά φίλτρα, αφήνουν να περάσουν απαραμόρφωτα, τα σήματα 
μέχρι μια ορισμένη συχνότητα αποκοπής fc, (ζώνη διέλευσης) ενώ μηδενίζουν 
κάθε σήμα με συχνότητα μεγαλύτερη της fc, (ζώνη φραγής) (Σχ. 1) 
2. Τα   υψιπερατά   φίλτρα   αντίθετα,    αφήνουν   να   περάσουν 
απαραμόρφωτα τα σήματα από μια συχνότητα fc και πάνω, ενώ αποκόπτουν κάθε 
σήμα με συχνότητα μικρότερη της fc. (Σχ. 2) 
3. Τα ζωνοδιαβατά φίλτρα, αφήνουν να περάσουν απαραμόρφωτα τα σήματα που 
περικλείονται σε μια ζώνη συχνοτήτων, με κάτω όριο την f1 και πάνω όριο την f2, 
ενώ αποκόπτουν κάθε άλλο σήμα έξω από αυτή τη ζώνη. (Σχ. 3) 
4. Τα ζωνοφρακτικά φίλτρα, αντίθετα, αποκόπτουν τα σήματα που περικλείονται 
σε μια ζώνη συχνοτήτων, με κάτω όριο την f1 και πάνω όριο την f2, ενώ αφήνουν να 
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περάσουν απαραμόρφωτα όλα τα σήματα έξω από αυτή τη ζώνη. (Σχ. 4) 

 

 

 
 

 
Εικόνα 6.13:  Ιδανικές συναρτήσεις συστήματος βασικών ειδών φίλτρων 

 
 

 
 
6.8 Υψιπερατό φίλτρο (high-pass filter) 

To ΗΚΓ σήμα που παίρνουμε στην έξοδο (pin 6) του ΙΝΑ118, συχνά εμφανίζει 
τη μορφή που φαίνεται παρακάτω: 

 
Εικόνα 6.14:  Συχνή μορφή ΗΚΓ σήματος 

Δηλαδή φαίνεται, ότι το ΗΚΓ σήμα δεν έχει σταθερή στάθμη αναφοράς. Η μορφή 
αυτή δεν οφείλεται στη λειτουργία του INA118, αλλά σε κάποιους άλλους 
παράγοντες, με κυριότερο την αλλαγή στη σχετική θέση ηλεκτροδίων-δέρματος. 
Μολονότι ασχολούμαστε με το rest ECG, στο οποίο ο εξεταζόμενος παραμένει 
ακίνητος, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη μικρή χαλάρωση των ηλεκτροδίων ή τις 
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μικρές μετατοπίσεις του ατόμου. Αυτές οι μετατοπίσεις εκφράζονται με χαμηλές 
συχνότητες στο φάσμα του σήματος, που κυμαίνονται περίπου στα 2-3 Hz.  

Προκειμένου, λοιπόν, να έχουμε ένα σήμα σταθερό ως προς έναν οριζόντιο 
άξονα πρέπει να εφαρμόσουμε ένα high-pass φίλτρο, που να κόβει όλες τις 
συχνότητες μέχρι 3Hz. To φίλτρο που χρησιμοποιούμε είναι ένα απλό high-pass 
φίλτρο πρώτης τάξης, αποτελούμενο από έναν πυκνωτή και μια αντίσταση, όπως 
φαίνεται παρακάτω: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.15:  High-pass φίλτρο 

To Vin   είναι η τάση του εισερχόμενου ΗΚΓ σήματος και το Vout  είναι η 
τάση του εξερχόμενου ΗΚΓ σήματος. Για τη συχνότητα αποκοπής fc ισχύει η σχέση 
: 

 

 
Από την παραπάνω σχέση, χρησιμοποιώντας C= 0.47 μF και R= 100 ΚΩ, 
προκύπτει: fc ≈ 3.4 Hz 
 
 

6.9 O τελεστικός ενισχυτής LMC 6484 

 

6.9.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ο LMC6484 είναι ένας ολοκληρωμένος, τετραπλός (quad, διαθέτει 4 
τελεστικούς στην ίδια συσκευασία), κατασκευασμένος από την National 
Semiconductor. Είναι εξελιγμένης τεχνολογίας CMOS και τύπου rail-to-rail input 
and output. Προσφέρεται για συστήματα συλλογής δεδομένων, που απαιτούν σήμα 
εισόδου μεγάλου εύρους, για ενισχυτές μετατροπής, φορητά αναλυτικά όργανα, 
συστήματα τροφοδοτούμενα από μπαταρία και ιατρικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Και 

RC
fc π2

1
=
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αυτό γιατί διαθέτει μεγάλη αξιοπιστία, σταθερότητα, λειτουργεί με μικρή 
τροφοδοσία και καταναλώνει ελάχιστη ισχύ.  

Επίσης, συγκεντρώνει πλήθος αξιοπρόσεκτων τεχνικών χαρακτηριστικών, που 
τον καθιστούν ιδανικό για την εφαρμογή μας. Μερικά από αυτά είναι η άριστη 
ικανότητα απόρριψης κοινού σήματος (CMR, 82 dB), το υψηλό κέρδος τάσης 
(voltage gain, 130 dB), ο πολύ χαμηλός θόρυβος και η χαμηλή τάση εκτροπής 
(offset voltage, 3 mV). Για τη λειτουργία του LMC6484, χρησιμοποιούμε διπολική 
τροφοδοσία ± 5 V. Χρησιμοποιήσαμε τη συσκευασία του σε 14-pin plastic DIP, 
που λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -40°C εως +85°C.  

To διάγραμμα συνδεσμολογίας και τα pins του LMC6484, φαίνονται στο επόμενο 
σχήμα: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 6.16:  Διάγραμμα συνδεσμολογίας του LMC6484 

 
 

6.9.2 Λειτουργία 
 

Οι 2 από τους 4 εσωτερικούς τελεστικούς ενισχυτές του LMC6484, 
χρησιμοποιούνται στο κύκλωμα right leg drive του ΙΝΑ118 (στη θέση των 
βοηθητικών τελεστικών ενισχυτών όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.12) κυρίως λόγω της 
εξαιρετικής τιμής του CMRR που παρουσιάζουν. 
 

Άλλος ένας, από τους τελεστικούς ενισχυτές του LMC6484, χρησιμοποιείται για 
την περαιτέρω ενίσχυση του ΗΚΓ σήματος (τη δεύτερη μετά από εκείνη του INA118). 
Η ενίσχυση που επιθυμούμε να επιτύχουμε είναι xl00. Εφαρμόζουμε μη 
αναστρέφουσα συνδεσμολογία, όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.17. Ένας ενισχυτής 
μη αναστρέφουσας συνδεσμολογίας, προσεγγίζει τον ιδανικό ενισχυτή τάσης, λόγω 
της μεγάλης σύνθετης αντίστασης εισόδου, της μικρής σύνθετης αντίστασης εξόδου 
και του σταθερού κέρδους τάσης του. 
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Εικόνα 6.17:  Ενισχυτής τάσης μη αναστρέφουσας συνδεσμολογίας 
 

 
Το παραπάνω κύκλωμα αποτελείται από έναν τελεστικό ενισχυτή LMC6484, 

μια αντίσταση εισόδου R1 και μια αντίσταση ανάδρασης R2. Το ΗΚΓ σήμα (Ein 
στην περίπτωσή μας) που έχει τάση περίπου 22mV, εφαρμόζεται απευθείας στη μη 
αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού, η οποία και αποκτά δυναμικό Ein. Η 
αναστρέφουσα είσοδος γειώνεται. Σύμφωνα με την ιδιότητα 6 των ιδανικών 
τελεστικών ενισχυτών, μεταχειριζόμαστε το σημείο A (είσοδος του μη 
αναστρέφοντος ακροδέκτη) σαν να βρισκόταν και αυτό σε δυναμικό Ein. 

 
Σύμφωνα με το νόμο ρευμάτων του Kirchhoff, το αλγεβρικό άθροισμα των 
ρευμάτων που εισέρχονται στο σημείο A ή το εγκαταλείπουν, ισούται με μηδέν. Η 
ιδιότητα 3 των ιδανικών τελεστικών ενισχυτών μας λέει ότι, καθόλου ρεύμα δε 
ρέει προς ή από την αναστρέφουσα είσοδο. Οπότε, προκύπτει ότι Ι1=Ι2. 
 
H εξίσωση κέρδους τάσης του τελεστικού προκύπτει από τις παρακάτω σχέσεις: 
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Η παραπάνω σχέση δίνει τον τύπο του κέρδους τάσης. Παρατηρούμε ότι το 
κέρδος τάσης είναι συνάρτηση μόνο του λόγου των αντιστάσεων R2/R1 επομένως 
πολύ εύκολα το καθορίζουμε. Για να επιτύχουμε κέρδος xl00, χρησιμοποιήσαμε 
αντιστάσεις R2 =100ΚΩ και R1 = lΚΩ.  
 
Έτσι: Av = 101  και Eout = 101 * Ein ≈ 2.2 V 

 
Όσον αφορά τον 4ο  τελεστικό ενισχυτή που μένει αχρησιμοποίητος, 

παρατηρήθηκε ότι αν οι ακροδέκτες του αφεθούν ελεύθεροι, προκαλείται αύξηση 
του θορύβου τόσο στο σήμα, όσο και στις γραμμές τροφοδοσίας και γείωσης του 
όλου κυκλώματος, καθώς και άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Για την αποφυγή 
αυτού του φαινομένου στο κύκλωμα, βραχυκυκλώσαμε την έξοδό του (pin 8) με την 
αναστρέφουσα είσοδό του (pin 9) και γειώσαμε τη μη αναστρέφουσα είσοδό του 
(pin 10). 
 

6.10 Βαθυπερατό φίλτρο (Low-pass filter) 

Το καθαρά διαγνωστικό ΗΚΓ σήμα κυμαίνεται σε εύρος συχνοτήτων από 0 
μέχρι 100 Hz περίπου. Μεγαλύτερες συχνότητες σχετίζονται με άλλα φαινόμενα, 
όπως κινήσεις σκελετικών μυών, που επηρεάζουν την ορθότητα του σήματος και 
επομένως πρέπει να αποκοπούν. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε ένα low-pass 
φίλτρο, που κόβει όλες τις συχνότητες άνω των 100 Hz. Τo φίλτρο που 
χρησιμοποιούμε είναι ένα ενεργό low-pass φίλτρο, δεύτερης τάξης, τύπου 
Butterworth (12 dB/octave). Αποτελείται από 2 ίσες αντιστάσεις, 2 πυκνωτές και 
έναν τελεστικό ενισχυτή. Ο τελεστικός ενισχυτής που χρησιμοποιείται είναι ο OP470 
της Analog Devices, στον οποίο θα αναφερθούμε σε επόμενη παράγραφο.  

 

 

 
 
 

Εικόνα 6.18:  Ενεργό low-pass φίλτρο Butterworth 2ης τάξης 
 
Τo σήμα εισόδου, είναι το ενισχυμένο ΗΚΓ σήμα που προέρχεται από την έξοδο (pin 
14) του LMC6484. Οι τιμές των στοιχείων του βαθυπερατού φίλτρου δίνονται 
παρακάτω: 

Ω−= KR 107.4
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Χρησιμοποιώντας αντίσταση R = 10 ΚΩ και πυκνωτές Ca = 0.3 μF, Cb = 0.15 μF 
πετυχαίνουμε συχνότητα αποκοπής: fc ≈ 90 Hz. 
 
 

6.11 O τελεστικός ενισχυτής OP470 

6.11.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Ο OP470 είναι ένας υψηλής επίδοσης, μονολιθικός, τετραπλός (quad, διαθέτει 4 
τελεστικούς στην ίδια συσκευασία) τελεστικός ενισχυτής, κατασκευασμένος από την 
Analog Devices. Προσφέρεται για ιδιαίτερα ανεπτυγμένες εφαρμογές, όπως βαθμίδες 
πολλαπλού κέρδους, χαμηλού θορύβου ενισχυτές οργάνων (instrumentation 
amplifiers), απομονωτές (buffers), συστήματα τροφοδοτούμενα από μπαταρία, 
ιατρικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ενεργά φίλτρα χαμηλού θορύβου. 
 

Το εύρος των εφαρμογών του οφείλεται στο ότι διαθέτει μεγάλη αξιοπιστία, 
σταθερότητα, λειτουργεί με μικρή τροφοδοσία και καταναλώνει ελάχιστη ισχύ. 
Επίσης, συγκεντρώνει πλήθος αξιοπρόσεκτων τεχνικών χαρακτηριστικών, που τον 
καθιστούν ιδανικό για την εφαρμογή μας. Μερικά από αυτά είναι η άριστη 
ικανότητα απόρριψης κοινού σήματος (CMR > 110 dB), η δραστική μείωση των 
σφαλμάτων λόγω θορύβου γείωσης και διακυμάνσεων στην ισχύ τροφοδοσίας 
(PSRR < 1.8 mV/V), ο πολύ χαμηλός θόρυβος και η πολύ χαμηλή τάση 
εκτροπής (input offset voltage, 0.4 mV  Max). 

Για τη λειτουργία του OP470, χρησιμοποιούμε διπολική τροφοδοσία ± 5 V. 
Χρησιμοποιήσαμε τη συσκευασία του σε 14-pin plastic DIP, που λειτουργεί σε 
θερμοκρασίες από -40°C έως +85°C.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 6.19. H εσωτερική συνδεσμολογία στον OP470 
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6.12 Ανασκόπηση των βημάτων  

Μέχρι τώρα, έχουμε υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του κυκλώματος. Έχουμε 
λάβει, με ηλεκτρόδια, το ΗΚΓ σήμα, έχουμε μειώσει μεγάλο μέρος του θορύβου 
στον instrumentation amplifier και με την τεχνική right leg drive, το έχουμε φιλτράρει 
με high-pass και low-pass φίλτρα και τέλος, το έχουμε ενισχύσει, τόσο στον INΑ118 
(x20) όσο και στον LMC6484 (xl00). Συνολικά, έχουμε ενισχύσει το ΗΚΓ σήμα 
2000 φορές. Έχουμε, δηλαδή, φέρει το σήμα σε μια μορφή που να μπορεί να 
παρασταθεί σε έναν παλμογράφο. Οι κυματομορφές που λαμβάνουμε σε αυτό το 
σημείο περιέχουν κάποιο τυχαίο θόρυβο, παρά τις προσπάθειες εξάλειψής του, και 
κυμαίνονται περίπου από -1.5 V (min) μέχρι  3 V (max). 
 
 

6.13 Απαιτήσεις ασύρματης μονάδας Tmote 

Έχοντας ως σκοπό να μεταδώσουμε το ΗΚΓ σήμα μέσω των ασύρματων 
μονάδων Tmote, θα πρέπει το τελικό σήμα, που εξέρχεται από το κύκλωμα και 
εισέρχεται στην είσοδο του ADC της κάρτας, να έχει μόνο θετικές τιμές μέχρι 2.5V. 
Αυτός είναι και ο λόγος που ενισχύσαμε το σήμα 2000 φορές και όχι περισσότερο.  
 
 

6.14 Διαμόρφωση ορίων του ΗΚΓ σήματος 

Είδαμε ότι η τάση του ΗΚΓ σήματος που παράγεται, έχει και αρνητικές και 
θετικές τιμές. Θέλουμε, αρχικά, να μετακινήσουμε ολόκληρο το εύρος της τάσης σε 
θετικές τιμές, χωρίς στο σημείο αυτό να μας απασχολεί το άνω όριο της τάσης. 
Εξάλλου αυτό εξαρτάται άμεσα τόσο από την ενίσχυση που επιφέρουμε στο σήμα (η 
οποία καθορίζεται από απλή μεταβολή της τιμής μιας μόνο αντίστασης στον ΙΝΑ118 
ή στον LMC6484), όσο και από το πλάτος του αρχικού διαφορικού σήματος των 
ηλεκτροδίων, που αν και είναι μικρό ωστόσο οι αποκλίσεις του, που οφείλονται σε 
πολλούς παράγοντες, μετά την ενίσχυσή του, έχουν μεγάλες διαφορές.  

Ένας απλός τρόπος που χρησιμοποιούμε, είναι  να προσθέσουμε στο σήμα μια 
άλλη, κατάλληλη, συνεχή (dc) τάση. Με αυτόν τον τρόπο, το σήμα θα μετακινηθεί 
ως προς τον οριζόντιο άξονα, δηλ. θα «ανέβει» και θα βρεθεί σε θετικές τιμές. Η 
εφαρμοζόμενη dc τάση δε θα επηρεάσει με άλλον τρόπο την κυματομορφή του ΗΚΓ 
σήματος, αφού θα επιδράσει σε κάθε τιμή του σήματος με τον ίδιο τρόπο. Οι τιμές 
Vpk-pk  θα παραμείνουν ακριβώς οι ίδιες, καθώς δεν επηρεάζονται από τη στάθμη 
αναφοράς. 

 
Επιλέγουμε για μεγαλύτερη ευκολία και σταθερότητα να πάρουμε dc 

τάση αναφοράς (voltage reference) +2.5V, από την έξοδο του 
ολοκληρωμένου κύκλωματος REF43 της Analog Devices, που δέχεται ως 
είσοδο +5V. Η περιγραφή του στοιχείου θα γίνει σε επόμενη παράγραφο. 
Είμαστε βέβαιοι ότι η τιμή +2.5 V μετατοπίζει σε κάθε περίπτωση το ΗΚΓ 
σήμα στις θετικές τιμές τάσης. 

Την τάση αυτή των  +2.5 V, την προσθέτουμε στο ΗΚΓ σήμα, χρησιμοποιώντας 
μια διάταξη αθροιστή (adder), υλοποιημένου με τελεστικό ενισχυτή. Επίσης, 
χρησιμοποιούμε και έναν ενισχυτή σήματος μοναδιαίου κέρδους (unity-gain 
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amplifier or buffer). Τέλος, επειδή το ΗΚΓ σήμα, κατά την έξοδο του από τον 
αθροιστή, είναι ανεστραμμένο, υλοποιούμε και έναν αναστροφέα (inverter), για να 
το επαναφέρουμε στην κανονική του μορφή.  

 

6.14.1 Αναφορά τάσης (voltage reference) – REF43 
 
Ως voltage reference, χρησιμοποιούμε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, το μοντέλο 
REF43, κατασκευασμένο από την Analog Devices. Είναι τύπου bandgap και παρέχει 
στην έξοδό του τάση +2.5V, με πολύ μεγάλη ακρίβεια και χωρίς να επηρεάζεται από 
διακυμάνσεις στην τροφοδοσία του. Εμφανίζει πολύ χαμηλή κατανάλωση 
ρεύματος και είναι σταθερό  σε ένα μεγάλο εύρος ηλεκτρικών και 
περιβαλλοντικών συνθηκών. Μπορεί να λειτουργήσει με τροφοδοσία εύρους  +4.5 V 
μέχρι  +40 V.  
 

Χρησιμοποιήσαμε τη συσκευασία του σε 8-pin plastic DIP, που λειτουργεί σε 
θερμοκρασίες από -40°C έως +85°C.   

 

 
Εικόνα 6.20:   Διάταξη των pins του REF43 

 
Στο pin 2 συνδέεται η τροφοδοσία +5 V,  το pin 4 γειώνεται και από το pin 6 

βγαίνει η dc τάση αναφοράς +2.5 V. 
 

Πριν στείλουμε την τάση των  +2.5V στον αθροιστή, για να προστεθεί στο 
ΗΚΓ σήμα, χρησιμοποιούμε μια ειδική διάταξη, που ονομάζεται απομονωτής  
(buffer). 
 

6.14.2 O απομονωτής (buffer) 
 

Η ανάγκη για την υλοποίηση του απομονωτή προκύπτει από το γεγονός ότι, τα 
2.5V που θέλουμε να στείλουμε στον αθροιστή μπορεί να προέρχονται από πηγή με 
εσωτερική αντίσταση πολύ μεγαλύτερη από την αντίσταση εισόδου του αθροιστή 
και επομένως, στον αθροιστή να καταλήγει τάση πολύ μικρότερου πλάτους.   
 

O τύπος του ενισχυτή που χρειαζόμαστε πρέπει να έχει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 
- Μεγάλη αντίσταση εισόδου (πολύ μεγαλύτερη από την αντίσταση της πηγής). 
- Μικρή αντίσταση εξόδου (πολύ μικρότερη από την αντίσταση φορτίου). 
- Μέτριο κέρδος ρεύματος (ή ακόμη και μονάδα). 
 

Ένας ενισχυτής, που συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω, ονομάζεται απομονωτής. 
O απομονωτής αναφέρεται, επίσης, ως απομονωτής μοναδιαίου κέρδους (unity-gain 
buffer) ή ως μή αναστρέφων ακόλουθος τάσης μοναδιαίου κέρδους (unity-gain non-
inverting follower) ή ως μη αναστρέφων ενισχυτής τάσης μοναδιαίου κέρδους (unity-
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gain non-inverting amplifier). Όλες αυτές οι ονομασίες είναι ισοδύναμες. Στην ουσία 
πρόκειται για μια περίπτωση μη αναστρέφοντος ενισχυτή τάσης, χωρίς όμως 
καθόλου αντιστάσεις εισόδου και ανάδρασης. 

O απομονωτής χρησιμεύει, επίσης, σε εφαρμογές αποθήκευσης (buffering) του 
σήματος εξόδου. Στη διάταξη που υλοποιούμε, χρησιμοποιούμε έναν τελεστικό 
ενισχυτή από τον OP470 (από τους 4 που διαθέτει). Επιτυγχάνουμε μοναδιαίο 
κέρδος τάσης (Αν =1) και σήμα εισόδου ίσο με το σήμα εξόδου (Eout = Ein).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Εικόνα 6.21:  Συνδεσμολογία  απομονωτή 

 
 

6.14.3 O αθροιστής (adder) 
 

Έχοντας διαθέσιμη την επιθυμητή τάση των +2.5 V, αρκεί να την 
προσθέσουμε στο ΗΚΓ σήμα. Η διάταξη που χρησιμοποιούμε για το σκοπό αυτό 
ονομάζεται αθροιστής (adder) και υλοποιείται με τη χρήση αντιστάσεων και ενός 
τελεστικού ενισχυτή (1 από τους 4 του OP470).  

 

 
 

Εικόνα 6.22:  Συνδεσμολογία διάταξης adder 
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Και σε αυτήν την συνδεσμολογία, χρησιμοποιούμε αρνητική ανάδραση 
γιατί, από τη στιγμή που η μη αναστρέφουσα είσοδος είναι γειωμένη, 
αντιμετωπίζουμε την αναστρέφουσα είσοδο, σαν να ήταν 
επίσης γειωμένη. Οπότε, σύμφωνα με τον νόμο του Ohm, 
ισχύουν οι εξής σχέσεις, για τα ρεύματα του κυκλώματος: 

 

 

Οπότε, το ολικό ρεύμα θα είναι:  
2

2

1

1
3213 R

E
R
EIIII +=⇒+=  

 Εφόσον δεν υπάρχει ροή ρεύματος, από τους ακροδέκτες εισόδου, μέσα 
στον 
ενισχυτή, το ολικό ρεύμα, I3, θα περάσει όλο διαμέσου της αντίστασης R3. Άρα, η 
τάση 
εξόδου, Eout, σύμφωνα με το νόμο του Ohm, υπολογίζεται : 

4330 IRIEout =⋅−=  

Τελικά προκύπτει:  

 
Η προηγούμενη σχέση δίνει την τάση εξόδου μιας διάταξης που ονομάζεται 

αθροιστής με βάρη. Σε αυτή τη διάταξη, κάθε τάση εισόδου μπορεί να συνεισφέρει 
στο αθροιζόμενο τελικό σήμα, με διαφορετική βαρύτητα. Εμείς απαιτούμε και οι 2 
τάσεις, που προστίθενται( ΗΚΓ σήμα και +2,5V από voltage reference), να 
συνεισφέρουν στον ίδιο βαθμό. Έτσι, επιλέγουμε και τις 3 αντιστάσεις ίσες με 
R1=R2=R3=100 ΚΩ. Οπότε, από την τελευταία σχέση, θα έχουμε τελικά:  
Eout = -(Ε1+E2)  
 

Τo μείον αναφέρεται στην αναστροφή της τάσης, λόγω της αρνητικής ανάδρασης, 
φαινόμενο που επιλύουμε με τον αναστροφέα σήματος (signal inverter). 
 

6.14.4 Αναστροφέας σήματος (signal inverter) 
 

Ο όρος αναστροφέας σήματος δε χρησιμοποιείται συχνά, τον έχουμε υιοθετήσει 
καθαρά για περιγραφικούς λόγους. Στην ουσία, η διάταξη που υλοποιούμε είναι ένας 
αναστρέφων ενισχυτής τάσης (inverting voltage amplifier).  

 

1

1
1 R
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2

2
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Εικόνα 6.23:  Συνδεσμολογία αναστρέφοντος ενισχυτή τάσης 

Τo παραπάνω κύκλωμα, αποτελείται από έναν τελεστικό ενισχυτή, μια 
αντίσταση εισόδου R1, και μια αντίσταση ανάδρασης R2. Η μη αναστρέφουσα 
είσοδος γειώνεται, και σύμφωνα με την ιδιότητα 6 των ιδανικών τελεστικών 
ενισχυτών, μεταχειριζόμαστε την αναστρέφουσα είσοδο σαν να ήταν κι αυτή 
γειωμένη. Αυτή η θεώρηση, συχνά αναφέρεται ως εικονική γείωση (virtual 
ground). Τo σημείο A, η ένωση των 2 αντιστάσεων, δηλ. το σημείο εισόδου του μη 
αναστρέφοντος ακροδέκτη, αναφέρεται ως κόμβος άθροισης (summing junction). 
 

Όταν ένα σήμα εισόδου Ein, εφαρμοστεί στο κύκλωμα, τότε το σήμα αυτό θεωρεί 
το σημείο A, που είναι στο τέλος της αντίστασης R1 ότι βρίσκεται σε δυναμικό 
γείωσης. Άρα, ένα ρεύμα I1 ρέει κατά μήκος της R1 και είναι ίσο με Ein / R1. Στην 
περίπτωση μας το σήμα Ein, που εφαρμόζεται, είναι το ΗΚΓ σήμα, προερχόμενο από 
τον αθροιστή. 
 

Σύμφωνα με του νόμο ρευμάτων του Kirchhoff, το άθροισμα των ρευμάτων 
που εισέρχονται ή εγκαταλείπουν το σημείο summing junction, είναι μηδέν. Η 
ιδιότητα 3 των ιδανικών τελεστικών ενισχυτών μας λέει, ότι καθόλου ρεύμα δε ρέει 
προς ή από τη μη αναστρέφουσα είσοδο. Οπότε, μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι 
μόνο το ρεύμα εισόδου I1 και το ρεύμα ανάδρασης Ι2, επηρεάζουν το σημείο A. Από 
το νόμο ρευμάτων του Kirchhoff, το ρεύμα Ι2, θα πρέπει να έχει τέτοιο πλάτος και 
πολικότητα, ώστε να ακυρώνει το I1. Δηλαδή, στην ουσία, ο τελεστικός ενισχυτής 
δρα ως ένα σύστημα σερβομηχανισμού, που παράγει μια τάση εξόδου, τέτοια ώστε 
να επιτρέπει στο Ι2 να ακυρώνει το I1. 

 
H εξίσωση κέρδους τάσης του τελεστικού προκύπτει από τις παρακάτω σχέσεις: 
 
Από το νόμο ρευμάτων του Kirchhoff έχουμε : 

 

 

Επίσης ισχύουν: 
 

1
1 R

E
I in=  

 
 

21 II =−
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2
2 R

E
I out=  

 

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις παίρνουμε : 
 
 

1

2

1

2

21 R
RA

R
R

E
E

R
E

R
E

v
in

outoutin −=⇒=−⇒=−  

Η τελευταία σχέση μας δίνει τον τύπο της ενίσχυσης τάσης. Τo μείον στον τύπο 
σημαίνει ότι στο ενισχυμένο σήμα παρατηρείται αντιστροφή φάσης κατά 180°. 
Παρατηρούμε ότι το κέρδος τάσης είναι συνάρτηση μόνο του λόγου των 
αντιστάσεων R2/R1, επομένως πολύ εύκολα το καθορίζουμε. Στην περίπτωση μας 
θέλουμε απλά να αναστρέψουμε το σήμα, να έχουμε δηλαδή μοναδιαίο κέρδος,  
Αν = 1 . Αυτό το πετυχαίνουμε με δύο ίσες αντιστάσεις, R2 = R1 = 100 ΚΩ.  

Έτσι, από τις σχέσεις προκύπτουν : 

 και   inoutinvout EEEA −≅⇒⋅=Ε  
 
 
Άρα, το τελικό σήμα είναι ίσο, κατά μέτρο, και με διαφορά φάσης 180°, ως προς 

το εισερχόμενο, δηλαδή το ΗΚΓ σήμα αντιστράφηκε πλήρως, που είναι και το 
ζητούμενο. Τo σύμβολο (≈) χρησιμοποιείται γιατί υπάρχουν και κάποιες μικρές 
απώλειες κατά τη λειτουργία. 

 
Στο σημείο αυτό, έχουμε καταφέρει ώστε το ΗΚΓ σήμα να έχει μόνο θετικές 

τιμές, όπως ορίζουν οι προδιαγραφές του ADC της ασύρματης κάρτας μετάδοσης. 
Απεικονίζοντας το σήμα στον παλμογράφο βλέπουμε ότι έχει τιμές πάνω από το 
όριο των 2.5 V, το οποίο έχουμε ορίσει  για τον ADC με κατάλληλο 
προγραμματισμό της κάρτας.  
 

Προκειμένου να φέρουμε το σήμα στα επιθυμητά όρια, το οδηγούμε σε έναν 
διαιρέτη τάσης, με 2 ίσες αντιστάσεις των 10Ω και λαμβάνουμε ως έξοδο την τάση 
στα άκρα της μιας αντίστασης.  
 
 

1
100
100

1

2 −=
ΚΩ
ΚΩ
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Εικόνα 6.24: Διασύνδεση επιμέρους βαθμίδων κυκλώματος 
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6.15 Παρατηρήσεις 

1. Στο κύκλωμα χρησιμοποιήθηκε η γείωση από έναν ρευματοδότη του 
εργαστηρίου (δίκτυο τάσης τροφοδοσίας), γιατί διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση 
του ΗΚΓ σήματος όσον αφορά τον θόρυβο, συγκριτικά με τη γείωση μέσω 
τροφοδοτικού. 
 
2. Παρόλο που μεριμνήσαμε για την απομάκρυνση του θορύβου λόγω 
μετακινήσεων του εξεταζόμενου, το ΗΚΓ σήμα αλλοιωνόταν αισθητά σε έντονες 
κινήσεις των καλωδίων. 
 
3. Παρατηρήθηκε βελτίωση στο σήμα όταν στο εργαστήριο δεν λειτουργούσαν 
πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, γεγονός αναμενόμενο αφού μειωνόταν ο 
ηλεκτρονικός θόρυβος. 
 
4. Μεταξύ της εξόδου και της γείωσης του κυκλώματος παρεμβάλαμε έναν 
ηλεκτρολυτικό πυκνωτή 0.15 μF για μείωση του θορύβου. 
 
5. Κατά τη μελέτη του κυκλώματος και πριν την υλοποίησή του σε πλακέτα, 
προσομοιώσαμε το κύκλωμα στο Spice, για να μελετήσουμε τη συμπεριφορά του και 
να επιλέξουμε τα κατάλληλα στοιχεία. Επειδή δεν βρήκαμε τα κατάλληλα βιοσήματα 
που θα λειτουργούσαν ως είσοδοι στην προσομοίωση, χρησιμοποιήσαμε ως εισόδους 
2 ημίτονα κατάλληλου πλάτους και συχνότητας, στη θέση των ηλεκτροδίων του 
αριστερού και δεξιού χεριού. Η είσοδος που αντιστοιχεί στο ηλεκτρόδιο του κάτω 
άκρου, γειώθηκε. 
 
 
 

Παρακάτω φαίνεται το κύκλωμα που σχεδιάσαμε στο Spice. Ως εισόδους πήραμε 
2 ημίτονα συχνότητας 60Hz, πλάτους 2.0 mV και 1.5 mV, αντίστοιχα, και DC offset 
1.5V. 
 
 
 

Αμέσως μετά εμφανίζονται οι κυματομορφές σε 3 διαφορετικά σημεία του 
κυκλώματος. Η πρώτη [Vout] αντιστοιχεί στην τελική έξοδο του κυκλώματος, η 
δεύτερη στην έξοδο του Low Pass Filter [V(C7:2)]  και η τελευταία εμφανίζει την 
έξοδο του αθροιστή, αμέσως πριν τον αναστροφέα [V(R15:2)]. 
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Εικόνα 6.25:  Κύκλωμα προσομοίωσης στο Spice 
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Εικόνα 6.26:  Κυματομορφές σε σημεία του κυκλώματος προσομοίωσης 
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6.15 Φωτογραφίες 
 
 

 
 

Εικόνα 6.27: Το κύκλωμα του ηλεκτροκαρδιογράφου 
 
 

 
 

Εικόνα 6.28: Τα pads των ηλεκτροδίων που χρησιμοποιήσαμε 
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Εικόνες 6.29 και 6.30: Λήψη καρδιακού σήματος μέσω 
κυκλώματος ηλεκτροκαρδιογράφου και έξοδός του στην 

ασύρματη μονάδα tmote 
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Εικόνα 6.31: Συνολική εικόνα της εφαρμογής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

7 
 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 

7.1 Γενικά 

                                                                                                                                                                         
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια παρουσίαση  των αποτελεσμάτων-κυματομορφών  

που πήραμε από το κύκλωμα της εφαρμογής μας  και παράλληλα γίνεται μια 
προσπάθεια επεξεργασίας των σημάτων αυτών, έτσι ώστε να αποκτήσουν όσο το 
δυνατό μεγαλύτερη διαγνωστική αξία. Η συλλογή, απεικόνιση και επεξεργασία των 
σημάτων γίνεται με τη βοήθεια των εργαλείων που περιγράψαμε στο κεφάλαιο 4 
αλλά και με υλοποίηση κατάλληλου κώδικα στο Matlab. Η παρουσίαση εστιάζεται 
τόσο για το σήμα που προκύπτει στην έξοδο του κυκλώματος του 
ηλεκτροκαρδιογράφου όσο και ύστερα από την μετάδοσή του μέσω του ασύρματου 
δικτύου των μονάδων Tmote Sky. Για το λόγο αυτό χωρίζουμε το κεφάλαιο σε δυο 
τμήματα, σε καθένα από τα οποία περιγράφεται ξεχωριστά η μεθοδολογία των 
μετρήσεων και δίνονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα. 

Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Κινητών 
Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ. Τα περιβάλλον μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ήταν το 
κατάλληλο από άποψη ηλεκτρομαγνητικού θορύβου για την περίπτωση της 
καταγραφής του ηλεκτροκαρδιογραφήματος αλλά, έγινε προσπάθεια τόσο από 
πλευράς κατασκευής κυκλώματος όσο και κατά τη διαδικασία των μετρήσεων, ώστε 
να αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επίδραση του. Κάποιες από τις 
μετρήσεις που λάβαμε είχαν εντονότερο το στοιχείο του θορύβου και για το λόγο 
αυτό στο τέλος συγκρατήσαμε κυρίως τις μετρήσεις εκείνες που θεωρήσαμε πιο 
αξιόπιστες για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
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7.2 Επεξεργασία σήματος 

 
Όπως  αναφέραμε και στο κεφάλαιο με την περιγραφή του κυκλώματος του 

ηλεκτροκαρδιογράφου, το σήμα πριν την έξοδό από τον καρδιογράφο πέρασε 
διαδοχικά από ένα υψιπερατό και ένα βαθυπερατό φίλτρο με συχνότητες αποκοπής τα 
3,4Hz και 90Hz αντίστοιχα, με σκοπό την αποκοπή των περισσότερων ανεπιθύμητων 
συνιστωσών θορύβου. Βέβαια, όπως είναι λογικό, ένα ποσοστό θορύβου προστέθηκε 
στη συνέχεια στο σήμα μας ή ακόμα δεν κατάφερε να αποκοπεί πλήρως γιατί το 
φάσμα του συμπίπτει με αυτό του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα το σήμα που λάβαμε τόσο στην έξοδο του ηλεκτροκαρδιογράφου όσο 
και στον υπολογιστή, μετά  την ασύρματη μετάδοσή του, να περιέχει κάποιες 
σημαντικές συνιστώσες θορύβου. 

Η επεξεργασία-φιλτράρισμα  του σήματος με τη βοήθεια του εργαλείου Matlab 
ήταν το επόμενο βήμα για το φιλτράρισμα του σήματος και τη βελτίωση της 
διαγνωστικής αξίας του ηλεκτροκαρδιογραφήματός μας. Τα φίλτρα καθορίζουν κατά 
κύριο λόγο το εύρος ζώνης θορύβου ενώ, ενδεχόμενη κακή επιλογή ή σχεδίαση 
προκαλεί παραμόρφωση των σημάτων και μείωση της αξιοπιστίας του συστήματος. 
Γενικότερα οι στόχοι της χρησιμοποίησης φίλτρων είναι η ικανοποίηση των 
προδιαγραφών, η απόρριψη του εκτός ζώνης θορύβου και η καταστολή των 
παρεμβολών από φασματικά γειτονικούς διαύλους. 

Ύστερα από μια σειρά δοκιμών και πειραματισμών πάνω σε διαφόρων τύπων 
φίλτρα, βαθυπερατά ή υψιπερατά, με τη βοήθεια του εργαλείου Signal Processing 
(sptool) του Matlab και σημάτων που πήραμε από την εφαρμογή μας, καταλήξαμε 
στην επιλογή του φίλτρου ‘κινούμενου μέσου όρου’ (moving average filter), ως του 
πιο αποτελεσματικού στην περίπτωσή μας. Και αυτό γιατί το φίλτρο αυτό 
αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην εξάλειψη των έντονων διακυμάνσεων 
του σήματος μας εξαιτίας του θορύβου, διαθέτοντας ταυτόχρονα και συμπεριφορά 
βαθυπερατού FIR φίλτρου. Παρακάτω παρουσιάζουμε μια σύντομη θεωρία του 
συγκεκριμένου τύπου φίλτρου, καθώς και την υλοποίηση του στην εφαρμογή μας. 

Τέλος, δημιουργήθηκε και κώδικας σε Matlab που υλοποιεί έναν αλγόριθμο 
εύρεσης των αριθμών των συμπλεγμάτων QRS πάνω στο φιλτραρισμένο σήμα και 
υπολογίζει αυτόματα το καρδιακό ρυθμό, σε παλμούς ανά λεπτό. Ο κώδικας αυτός 
περιγράφεται αναλυτικά σε επόμενη παράγραφο. Στη συνέχεια θα δούμε και τα 
αντίστοιχα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση τόσο του φίλτρου όσο και 
του αλγορίθμου για ανίχνευση QRS- καρδιακού παλμού. 
 

7.2.1 Το φίλτρο ‘Κινούμενου Μέσου Όρου’  (Moving Average Filter) 
 

Ο κινούμενος μέσος όρος είναι μια απλή μαθηματική τεχνική η οποία 
χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τη μείωση της απόκλισης και την ανάδειξη της 
τάσης σε μια συλλογή από σημεία δεδομένων. Ο κινούμενος μέσος όρος αποτελεί 
παράλληλα πρωτότυπο ενός FIR φίλτρου, του πιο κοινού φίλτρου που 
χρησιμοποιείται ευρέως σε υπολογιστικά όργανα μέτρησης. Σε περιπτώσεις 
θορυβώδους σήματος, όταν υπάρχει η επιθυμία να βγάλουμε τη μέση τιμή από ένα 
περιοδικό σήμα ή ακόμα  όταν μια αργή μετατόπιση βασικής γραμμής πρέπει να 
εξαλειφθεί, τότε το φίλτρο κινούμενου μέσου όρου (moving average filter) μπορεί να 
εφαρμοστεί για να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
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7.2.1.1 Θεωρία φίλτρου κινούμενου μέσου όρου 
 

Ο αλγόριθμος του κινούμενου μέσου όρου επιτρέπει μεγάλη ευελιξία σε 
εφαρμογές φιλτραρίσματος κυματομορφών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
βαθυπερατό φίλτρο για να εξασθενήσει το θόρυβο που ενυπάρχει σε κυματομορφές 
διαφόρων τύπων, ή ως υψιπερατό φίλτρο που εξαφανίζει τη μετατόπιση βασικής 
γραμμής, λόγω παρεμβολής από άλλο υψίσυχνο σήμα. Η διαδικασία που 
χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος για να καθοριστεί το μέγεθος του φιλτραρίσματος, 
περιλαμβάνει τη χρήση ενός παράγοντα εξομάλυνσης (παράθυρο s σημείων). Αυτός ο 
παράγοντας μπορεί να αυξηθεί ή να ελαττωθεί ανάλογα με τον αριθμό των 
πραγματικών τιμών της κυματομορφής ή των δειγμάτων που θα χρησιμοποιήσει ο 
αλγόριθμος. Κάθε περιοδική κυματομορφή μπορεί να θεωρηθεί σαν μια σειρά ή 
συλλογή από τιμές δεδομένων. Ο αλγόριθμος υπολογίζει τον κινούμενο μέσο όρο 
παίρνοντας 2 ή περισσότερες τιμές της κυματομορφής, προσθέτοντας τις, διαιρώντας 
το άθροισμά τους με το συνολικό αριθμό των προστιθέμενων τιμών, αντικαθιστώντας 
την πρώτη τιμή με το μέσο όρο που μόλις υπολογίστηκε και επαναλαμβάνοντας τα 
βήματα με τη δεύτερη, τρίτη κ.ο.κ. τιμή, μέχρι την τελευταία τιμή της κυματομορφής. 
Το αποτέλεσμα είναι μια παραγόμενη κυματομορφή που συνίσταται από τις μέσες 
τιμές των δεδομένων και έχει τον ίδιο αριθμό σημείων με την αρχική κυματομορφή. 
 

 
 

Εικόνα 7.1 : Παράδειγμα εφαρμογής κινούμενου μέσου όρου με παράθυρο 3. 
 

Η Εικόνα 7.1 παρουσιάζει πώς εφαρμόζεται ο αλγόριθμος του κινούμενου μέσου 
όρου στα σημεία y μιας κυματομορφής. Με y σημειώνονται τα συνεχόμενα σημεία 
της κυματομορφής ώστε να φανεί πώς υπολογίζεται ο κινούμενος μέσος όρος. Στην 
περίπτωση αυτή, εφαρμόστηκε ο παράγοντας εξομάλυνσης τριών σημείων, που 
σημαίνει ότι 3 συνεχόμενα σημεία της αρχικής κυματομορφής προστέθηκαν, το 
άθροισμά τους διαιρέθηκε δια του 3 και το πηλίκο αυτό αποτέλεσε το πρώτο σημείο 
της παραγόμενης κυματομορφής. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για το δεύτερο, το 
τρίτο κ.ο.κ. σημείο της αρχικής κυματομορφής, μέχρι το τελευταίο σημείο της. Είναι 
αξιοσημείωτη η επικάλυψη που συμβαίνει κατά τον υπολογισμό του κινούμενου 
μέσου όρου. Αυτή η τεχνική της επικάλυψης, μαζί με μια ειδική μεταχείριση του 
αρχικού και τελικού σημείου, δίνει τον ίδιο αριθμό σημείων στην παραγόμενη 
κυματομορφή, με αυτόν της αρχικής. 
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Ο κινούμενος μέσος όρος μιας κυματομορφής μπορεί να υπολογιστεί από τον 
τύπο:  

 

∑
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                       όπου α = η μέση τιμή 
                                n = η θέση του σημείου 
                                s = ο παράγοντας εξομάλυνσης 
                                y = η πραγματική τιμή του σημείου 
 

Η ευελιξία του αλγορίθμου βασίζεται στο μεγάλος εύρος επιλογών που υπάρχουν 
για τον παράγοντα εξομάλυνσης. Ο παράγοντας αυτός καθορίζει πόσα πραγματικά 
σημεία θα ληφθούν υπόψη για την εξαγωγή του μέσου όρου. Κάθε θετικός 
παράγοντας εξομάλυνσης έχει ως αποτέλεσμα ένα βαθυπερατό φίλτρο ενώ κάθε 
αρνητικός, προσομοιώνει ένα υψιπερατό φίλτρο. Δεδομένης της απόλυτης τιμής του 
παράγοντα εξομάλυνσης, οι υψηλές τιμές δίνουν μεγαλύτερη εξομάλυνση στην 
παραγόμενη κυματομορφή ενώ οι χαμηλές τιμές παρέχουν μικρότερη εξομάλυνση. 
Εφαρμόζοντας τον κατάλληλο παράγοντα εξομάλυνσης, ο αλγόριθμος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή της μέσης τιμής μιας περιοδικής κυματομορφής. 
Μεγαλύτεροι θετικοί παράγοντες εξομάλυνσης συνήθως εφαρμόζονται για την 
παραγωγή μεσαίων τιμών κυματομορφής. 
 
 

7.2.1.2 Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο του κινούμενου μέσου όρου 
 

Μια σημαντική ιδιότητα του αλγορίθμου είναι ότι, αν χρειάζεται, μπορεί να 
εφαρμοστεί πολλές φορές στην ίδια κυματομορφή, έτσι ώστε να παραχθεί το 
επιθυμητό αποτέλεσμα φιλτραρίσματος. Το αποτέλεσμα αυτό είναι υποκειμενικό. 
Μια φιλτραρισμένη κυματομορφή μπορεί για κάποιον να είναι κατάλληλη ενώ, για 
κάποιον άλλον να είναι απαράδεκτα θορυβώδης. Το μόνο που μπορεί να κριθεί είναι 
αν ο αριθμός των σημείων που επιλέχθηκαν ήταν πολύ μεγάλος, πολύ μικρός ή ο 
ιδανικός. Η ευελιξία του αλγορίθμου επιτρέπει την προσαρμογή του παράγοντα 
εξομάλυνσης (παράθυρο) και την επανάληψη του αλγορίθμου όταν τα αποτελέσματα 
της πρώτης προσπάθειας δεν είναι ικανοποιητικά.  
 
 
 
Μείωση θορύβου 
 

Ένα παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου κινούμενου μέσου όρου, για τη μείωση 
του θορύβου σε ένα σήμα, φαίνεται στην επόμενη εικόνα. 
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Εικόνα 7.2 : Παράδειγμα εφαρμογής φίλτρου κινούμενου μέσου όρου για την 
ελαχιστοποίηση του θορύβου του σήματος. 

 
Η πρώτη κυματομορφή στη παραπάνω εικόνα είναι η έξοδος ενός μετρητή 

πίεσης που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της συμπίεσης προϊόντων σε μια 
διαδικασία πακεταρίσματος. Ο θόρυβος που εμφανίζεται οφείλεται στις έντονες 
δονήσεις που δημιουργούνται από την πρέσα κατά τη διαδικασία. Η δεύτερη 
κυματομορφή είναι φιλτραρισμένη χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο κινούμενου 
μέσου όρου 11 σημείων.  Το αποτέλεσμα είναι μια πολύ πιο καθαρή εικόνα. 
 
 
Απαλοιφή της μετατόπισης της βασικής ζώνης 
 

Ο αλγόριθμος του κινούμενου μέσου όρου εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις όπου 
θέλουμε να απομακρύνουμε τη μετατόπιση της βασικής ζώνης από ένα υψίσυχνο 
σήμα. Για παράδειγμα, ένα Ηλεκτροκαρδιογραφικό σήμα εμφανίζει σε κάποιο βαθμό 
μετατοπίσεις βασικής ζώνης, όπως φαίνεται παρακάτω.  

 
 

Εικόνα 7.3 : Το αρχικό ΗΚΓραφικό σήμα και η φιλτραρισμένη εκδοχή του.  
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Η απομάκρυνση των μετατοπίσεων επιτυγχάνεται χωρίς να αλλοιώνονται τα 
χαρακτηριστικά του σήματος. Αυτό γίνεται εφαρμόζοντας έναν κατάλληλο, αρνητικό 
παράγοντα εξομάλυνσης κατά τον υπολογισμό του κινούμενου μέσου όρου. 
 
 

7.2.2 Υλοποίηση του φίλτρου ‘κινούμενου μέσου όρου’ στο Matlab 
 

Η υλοποίηση του φίλτρου σε κώδικα Matlab φαίνεται παρακάτω. Συγκεκριμένα 
δημιουργήσαμε τη συνάρτηση y = moving_average(M,ydata1) με ορίσματα 
το μέγεθος παραθύρου M και τις τιμές ydata1 των δειγμάτων μας, πάνω στα οποία θα 
εφαρμοστεί το φίλτρο moving average. Η συνάρτηση αυτή δημιουργήθηκε έτσι ώστε 
να μπορούμε να την καλούμε κάθε φορά ανεξάρτητα από τον κώδικα που έχουμε 
υλοποιήσει, δίνοντας απλά τα κατάλληλα ορίσματα. Παράλληλα, με χρήση του 
εργαλείου fvtool μπορούμε να βλέπουμε την απόκριση συχνότητας του φίλτρου που 
καλούμε κάθε φορά. 
 
function y = moving_average(M,ydata1) 
%For M negative moving averaging simulates high pass filtering  
%For M positive moning avergaing simulates low pass filtering 
  
B = ones(abs(M),1)/M; 
Hd = dfilt.dffir(B); 
%fvtool(Hd); 
y = filter(Hd,ydata1(:)); 
y = filter(B,1,ydata1(:)); 
 

7.2.3 Αυτόματη ανίχνευση συμπλέγματος QRS και εύρεση 
καρδιακού ρυθμού  
 

Η υλοποίηση ενός αλγορίθμου για τον εντοπισμό των συμπλεγμάτων QRS αλλά 
και τον υπολογισμό του καρδιακού ρυθμού (heart rate) ήταν το επόμενο βήμα στην 
επεξεργασία του σήματος. Η γνώση του καρδιακού ρυθμού είναι μια από τις βασικές 
παραμέτρους  ενός καρδιακού σήματος και για αυτό το λόγο η εφαρμογή ενός 
αλγορίθμου που θα μπορεί να δίνει άμεσα και αξιόπιστα τους  παλμούς ανά λεπτό 
κρίνεται απαραίτητη. Για τον υπολογισμό αυτό είναι απαραίτητος ο εντοπισμός του 
συμπλέγματος  QRS σε κάθε παλμό. Η εφαρμογή του αλγορίθμου έγινε μετά το 
φιλτράρισμα του σήματος με το φίλτρο ‘moving average’, έτσι ώστε να είναι 
απαλλαγμένο από τις κυριότερες συνιστώσες θορύβου και τα αποτελέσματα που θα 
προκύπτουν να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα. 

Η υλοποίηση του αλγόριθμου έγινε σε περιβάλλον Matlab. Συγκεκριμένα 
υλοποιήθηκε η συνάρτηση QRSalgorithm_function(decvalue,xdata)με ορίσματα 
τις τιμές των δειγμάτων του φιλτραρισμένου σήματος (decvalue) και τις αντίστοιχες 
τιμές του χρόνου στις οποίες λήφθηκαν τα δείγματα αυτά. Η έξοδος της συνάρτησης 
μας δίνει τον αριθμό των συμπλεγμάτων QRS και τον καρδιακό ρυθμό. Να 
αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι ο αλγόριθμος που θα περιγραφεί στη συνέχεια 
ανιχνεύει στην πραγματικότητα τα κύματα R στο καρδιακό σήμα. Εφόσον όμως τα 
κύματα R αποτελούν το κεντρικό τμήμα ενός συμπλέγματος QRS θεωρούμε ότι 
γίνεται ανίχνευση της θέσης όπου εντοπίζεται το QRS. Αν θελήσουμε όμως να 
υπολογίσουμε το χρονικό διάστημα του συμπλέγματος QRS τότε πρέπει να 
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τροποποιήσουμε τον κώδικα ώστε να συμπεριλάβει όλα τα κύματα που το αποτελούν 
(κύματα Q,R,S). H διαδικασία που ακολουθεί ο αλγόριθμος είναι η εξής: 
 

o Αρχικά, πραγματοποιεί μερικούς στατιστικούς υπολογισμούς πάνω στο σήμα 
ώστε να βγάλει κάποια τιμή κατωφλίου την οποία και θα χρησιμοποιήσει σαν 
κριτήριο για την επιλογή των πιθανών τιμών που αποτελούν το σύμπλεγμα 
QRS. Έτσι υπολογίζει τη μέση τιμή (mean value) και την τυπική απόκλιση 
του σήματος (stdev). Το κατώφλι που θέτει για το σήμα μας είναι ίσο με: 

            
y_up = mean1 + 2*stdev 

 
Θεωρούμε σαν πιθανά QRS complexes οποιαδήποτε  τιμή του σήματος μας 
ξεπερνά το παραπάνω κατώφλι. Η υλοποίηση αυτή έγινε, ώστε ο αλγόριθμος 
να υπολογίζει για κάθε σήμα το αντίστοιχο κατώφλι με βάση τα στατιστικά 
μεγέθη του, χωρίς να απαιτείται να εισάγουμε εμείς κάθε φορά την τιμή του 
κατωφλίου που επιθυμούμε. 

 
o Οι τιμές που ικανοποιούν το παραπάνω κριτήριο και βρίσκονται σε πιθανά 

συμπλέγματα QRS, αποθηκεύονται σε ένα πίνακα possibleQRS. Στον πίνακα 
αυτό δεν αποθηκεύονται οι ίδιες οι τιμές, αλλά οι δείκτες των τιμών αυτών, 
που δείχνουν στην αντίστοιχη θέση του πίνακα decvalue στην οποία έχουν 
αποθηκευτεί. Στον πίνακα decvalue, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, 
έχουν αποθηκευτεί όλες οι τιμές τάσης των δειγμάτων μας. Έτσι, στην 
περίπτωση που θέλουμε να αναφερθούμε στις πραγματικές τιμές τάσης, 
πρέπει να αναφερθούμε ως decvalue(possibleQRS(i)). Το ίδιο πρέπει να 
κάνουμε αν θέλουμε να αναφερθούμε στην αντίστοιχη χρονική στιγμή που 
έγινε η λήψη του συγκεκριμένου δείγματος (τιμή τάσης). Δηλαδή πρέπει να 
καλέσουμε την xdata(possibleQRS(i)) , όπου xdata ο πίνακας με τις χρονικές 
στιγμές λήψης όλων των δειγμάτων. 

 
o Από τις τιμές που έχουν αποθηκευτεί σαν πιθανές να βρίσκονται μέσα σε 

σύμπλεγμα QRS πρέπει να διαχωρίσουμε ποιες από αυτές βρίσκονται μέσα 
στο ίδιο σύμπλεγμα QRS ή δεν βρίσκονται καθόλου, γιατί απλά μπορεί να 
αποτελούν κορυφές από τη διακύμανση του σήματος ή από το θόρυβο, και οι 
οποίες δεν κατάφεραν να αποκοπούν με βάση το κατώφλι που ορίσαμε. 
Θεωρούμε ότι εάν βρισκόμαστε σε ένα σύμπλεγμα QRS, τότε οι τιμές 
possibleQRS(i) θα έχουν σίγουρα συνεχόμενη αρίθμηση. Αυτό εξηγείται από 
το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της σειριακής αναζήτησης, εάν κάποια τιμή 
που βρίσκεται μέσα στο σύμπλεγμα QRS και συγκεκριμένα στο κύμα R  του 
QRS, βρεθεί πάνω από το κατώφλι που έχουμε ορίσει, τότε το δείγμα (ο 
δείκτης που δείχνει στην αντίστοιχη θέση του πίνακα των δειγμάτων) 
αυτόματα αποθηκεύεται στον πίνακα possibleQRS και τα επόμενα δείγματα, 
εφόσον ανήκουν και αυτά στο κύμα R, θα βρίσκονται σίγουρα πάνω από το 
κατώφλι και θα αποθηκεύονται κατά σειρά στον πίνακα αυτόν. Αυτό θα 
συνεχιστεί μέχρι το επόμενο δείγμα να βρεθεί πάλι κάτω από το κατώφλι. 
Οποιαδήποτε τιμή, η οποία θα ξεπερνά το κατώφλι, εμφανιστεί ξανά κατά την 
αναζήτηση, τότε είτε θα ανήκει στο επόμενο σύμπλεγμα QRS είτε θα ανήκει 
σε αιχμή θορύβου που ξεπέρασε το κατώφλι. Για να ανήκει στο επόμενο 
σύμπλεγμα QRS πρέπει πάλι να ισχύει αυτό που περιγράψαμε και πρίν. 
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Δηλαδή, τελικά, με αυτόν τον τρόπο διακρίνονται τα πραγματικά  
συμπλέγματα QRS που έχουν αποθηκευτεί μέσα στον πίνακα possibleQRS.  
 
Έτσι, στον κώδικά μας, αυτό που γίνεται είναι η αναζήτηση και οριοθέτηση 
των πραγματικών συμπλεγμάτων QRS. Κάθε φορά που εντοπίζεται ένα πεδίο 
τιμών που πιθανόν να ορίζει σύμπλεγμα QRS (ή για την ακρίβεια ένα κύμα R) 
τότε αυτό οριοθετείται με δείκτη την πρώτη και την τελευταία τιμή του 
δείγματος στον πίνακα possibleQRS (temp, index-1 // [Παράρτημα Δ’] ) 
 
Εάν η διαφορά μεταξύ των δυο αυτών δεικτών είναι μεγαλύτερη του 3 τότε 
θεωρούμε ότι έχουμε πραγματικά σε αυτή την περιοχή ένα κύμα R και κατά 
επέκταση ένα σύμπλεγμα QRS, οπότε αυξάνεται και ο μετρητής QRS_count 
κατά ένα. Η επιλογή του αριθμού 3 ήταν δική μας απόφαση, θεωρώντας ότι 
υπήρχε περίπτωση μια συνιστώσα θορύβου που είχε καταφέρει να περάσει το 
κατώφλι θα μπορούσε να είχε στη σειρά περισσότερα από ένα δείγματα τα 
οποία θα ήταν και αυτά πάνω από το κατώφλι, οπότε στην περίπτωση αυτή θα 
είχαμε λανθασμένη εκτίμηση συμπλέγματος QRS. Για τα σήματα που 
εξετάσαμε κρίθηκε ότι η επιλογή του αριθμού αυτού ήταν επαρκής, αφού 
έδωσε σωστά αποτελέσματα Βέβαια σε περιπτώσεις άλλων σημάτων με 
περισσότερο θόρυβο ή εφόσον έχει γίνει λήψη με μεγαλύτερο ρυθμό 
δειγματοληψίας από αυτόν που επιλέξαμε εμείς (512Hz) ο αριθμός αυτός 
καλό θα ήταν να είναι μεγαλύτερος. 

 
o Στη συνέχεια, για κάθε σωστά οριοθετημένο σύμπλεγμα QRS, βρίσκει τη 

μέγιστη τιμή από τις τιμές του πίνακα decvalue που αντιστοιχούν στους 
αποθηκευμένους δείκτες στον πίνακα possibleQRS.  Η μέγιστη αυτή τιμή 
αποτελεί την κορυφή του κύματος R στο σύμπλεγμα QRS και η χρονική 
στιγμή στην οποία παρουσιάζεται βρίσκεται μέσω του xdata για το 
συγκεκριμένο δείγμα. 
Οι μέγιστες τιμές τάσης και οι αντίστοιχοι χρόνοι στους οποίους εμφανίζονται 
αποθηκεύονται στους πίνακες  peak_values και peak_time_values. 

 
o Στο τέλος βρίσκει μια μέση περίοδο (mean_period) για το σήμα με βάση τους 

χρόνους που υπολογίσαμε όπου και εμφανίζονται οι κορυφές του R κύματος, 
ενώ δίνει τον αριθμό των QRS complexes και τον καρδιακό ρυθμό σε 
pulse/min , τον οποίο και υπολογίζει με βάση τη σχέση : 

heart_beat = 60
dmean_perio

1
⋅  
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Εικόνα 7.4 : Παράδειγμα εφαρμογής αλγορίθμου QRS. Η ευθεία γραμμή παριστάνει το 

κατώφλι. Τα σημεία- δείγματα του ΗΚΓ παριστάνονται με τελείες. 
 

Ο παραπάνω αλγόριθμος, όπως είπαμε και προηγουμένως, υπολογίζει ένα 
κατώφλι βασιζόμενος σε στατιστικά μεγέθη του σήματος και εφαρμόζεται μετά την 
αποθήκευση και το φιλτράρισμά του. Αυτή η τιμή κατωφλίου στην περίπτωση των 
δειγμάτων που εξετάσαμε έδινε σχεδόν στο σύνολό της σωστά αποτελέσματα ως 
προς τον αριθμό των συμπλεγμάτων QRS και των παλμών ανά λεπτό. Στην 
περίπτωση πολύ υψηλών απαιτήσεων για εντοπισμό QRS σε πραγματικό χρόνο 
υπάρχουν στη βιβλιογραφία μια σειρά από προτάσεις οι οποίες εφαρμόζουν  
προσαρμοστικούς αλγορίθμους για την εύρεση του επιπέδου κατωφλίου με βάση ένα 
πλήθος παραμέτρων, σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η προσέγγιση όμως εκτείνεται πέρα 
από το σκοπό της συγκεκριμένης εργασίας μας.  
 
Ο κώδικας σε Matlab της συνάρτησης QRSalgorithm_function(decvalue,xdata) 
που περιγράψαμε παραπάνω βρίσκεται στο Παράρτημα Δ’, στο τέλος της εργασίας 
(QRSalgorithm_function.m). 
 
 

7.3 Δεδομένα από τον ηλεκτροκαρδιογράφο 

 

7.3.1 Ρυθμίσεις οργάνων και μεθοδολογία μετρήσεων 
 

Η απεικόνιση της εξόδου από το κύκλωμα καρδιογράφου που υλοποιήσαμε , 
καθώς και η αποθήκευση των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του ψηφιακού 
παλμογράφου (TDS 784D)  αλλά και της διασύνδεσης του μέσω GPIB interface με 
τον υπολογιστή. 

Όπως αναφέραμε, ο κώδικας σε Matlab που υλοποιήσαμε για τη διασύνδεση 
αυτή εκτός από την  απεικόνιση των καρδιακών σημάτων, αποθηκεύει κάθε φορά και 
τις τιμές των δεδομένων σε ένα αρχείο Oscilloscope.mat έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
περαιτέρω μελέτη και επεξεργασία του. 



Κεφάλαιο 7 Μετρήσεις και Επεξεργασία Σήματος - Αποτελέσματα 

 186 

Η έξοδος του ηλεκτροκαρδιογράφου συνδέθηκε μέσω του probe στο κανάλι 1 
(channel 1) του παλμογράφου. Επιπλέον έγινε ρύθμιση της κλίμακας τιμών 
απεικόνισης μέσα από τα πλήκτρα SCALE VERTICAL και HORIZONTAL 
σύμφωνα με την τάση εξόδου του κυκλώματος μας. Για την κάθετη κλίμακα 
επιλέξαμε 1V/div. Ο ρυθμός δειγματοληψίας που επιλέχθηκε για το κανάλι 1 ήταν 
250samples/sec, αριθμός ο οποίος κρίθηκε ικανοποιητικός για το σήμα μας, καθώς το 
‘χρήσιμο’ φάσμα του καλύπτει την περιοχή 0-100Hz περίπου. Έτσι, σύμφωνα με το 
θεώρημα της δειγματοληψίας τα δείγματά μας θα επαρκούσαν για να απεικονίσουμε 
ικανοποιητικά το σήμα μας. Κάποιες μετρήσεις έγιναν και με ρυθμό δειγματοληψίας 
500 δείγματα/sec. Επίσης, στο μενού VERTICAL Coupling επιλέχθηκε  το ΑC έτσι 
ώστε να μην απεικονίζεται η DC συνιστώσα του σήματος. Επιπλέον επιλέχθηκε Ω = 
50 ανάμεσα στις δύο επιλογές 50Ω και 1Μ.  Σχετικά με το Record Length, η τιμή του 
οποίου καθορίζει τον αριθμό των δειγμάτων που απαρτίζει την εγγραφή μας, 
επιλέξαμε τις τιμές 500 και 1000 για τις μετρήσεις. Μεγαλύτερη τιμή θα ήταν 
επιθυμητή παρόλο που και αυτή κρίθηκε επαρκής για τις ανάγκες μας, αλλά για το 
λόγο που εξηγήσαμε και νωρίτερα κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Έτσι, με τιμές 
record Length 500 και 1000 και ρυθμό δειγματοληψίας 250δείγματα / sec 
πετυχαίνουμε καταγραφή σήματος διάρκειας 2 και 4sec αντίστοιχα, κάθε φορά. 
Τέλος, μια ακόμα ρύθμιση που επιλέξαμε στον παλμογράφο ήταν στο μενού 
VERTICAL Bandwidth, την τιμή 20MHz (επιλογές: Full, 250MHz, 20MHz), έτσι 
ώστε να αποκόψουμε ένα ποσοστό θορύβου που θα μπορούσε να είχε εισαχθεί στο 
σήμα.  

Με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις εκτελέσαμε στη συνέχεια τις ακόλουθες 
μετρήσεις: 

 
o Για δυο διαφορετικά άτομα πήραμε δείγματα ηλεκτροκαρδιογραφημάτων σε 

διάφορες φυσικές καταστάσεις, όπως ηρεμίας ή αυξημένου καρδιακού 
παλμού. Για το λόγο αυτό το κάθε άτομο, καθισμένο σε μια καρέκλα, 
συνδεόταν με τα τρία ηλεκτρόδια του ηλεκτροκαρδιογράφου (Αριστερό χέρι 
LA , Δεξί χέρι RA, δεξί πόδι RL). Στη συνέχεια εκτελούσαμε τον κώδικα 
Matlab που δημιουργήσαμε για τη σύνδεση παλμογράφου και υπολογιστή και 
παίρναμε τα δείγματα του σήματος. Όπως περιγράψαμε και προηγουμένως, ο 
κώδικας αυτός έχει οριστεί να παίρνει τρία συνολικά δείγματα σε κάθε 
εκτέλεση του, με χρονικό διάστημα δέκα (10) sec μεταξύ των δειγμάτων, και 
να αποθηκεύει τις τιμές σε κάποιον κατάλληλα ορισμένο πίνακα. Δηλαδή η 
όλη διαδικασία σε κάθε εκτέλεση του κώδικα διαρκεί 20 δευτερόλεπτα. 

o Οι μετρήσεις αυτές έγιναν, όπως είπαμε, για διαφορετικές φυσικές 
καταστάσεις του ατόμου. Έτσι, κάποιες από αυτές πραγματοποιήθηκαν ενώ 
το άτομο βρισκόταν σε ηρεμία και άλλες ενώ είχε προηγηθεί κάποιου είδους 
φυσική δραστηριότητα (τρέξιμο, ανεβοκατέβασμα σκαλιών κτλ) με σκοπό 
την αύξηση των καρδιακών παλμών. Ο  λόγος που πραγματοποιήσαμε αυτή 
τη μέτρηση ήταν για να μελετήσουμε τη μεταβολή στο σήμα και να 
διαπιστώσουμε εάν αυτό ανταποκρινόταν όντως στις αλλαγές  του καρδιακού 
παλμού του ατόμου.  

o Για τον έλεγχο της ορθής απεικόνισης των παλμών στο 
ηλεκτροκαρδιογράφημα που παίρναμε από το κύκλωμα μας, 
χρησιμοποιήσαμε σε κάποιες μετρήσεις και μια συσκευή του εμπορίου που 
δίνει τον καρδιακό παλμό και στη συνέχεια συγκρίναμε τις δυο τιμές που 
προκύπτουν από το σήμα μας και από τη συσκευή. Εφαρμόσαμε για αυτό το 
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λόγο και τον αλγόριθμο για την εύρεση του καρδιακού παλμού που 
περιγράψαμε παραπάνω. 

o Τα αρχεία που αποθηκεύονται κάθε φορά περιέχουν από τρία  δείγματα 
(καρδιακά σήματα) διάρκειας 2 ή 4 sec, ανάλογα με το RecordLength (500 ή 
1000) και τη συχνότητα δειγματοληψίας που είχαμε ορίσει στον παλμογράφο. 

o Στη συνέχεια έγινε φιλτράρισμα των δειγμάτων με το φίλτρο moving average 
για την αφαίρεση (εξομάλυνση) του θορύβου και τη βελτίωση της 
διαγνωστικής αξίας του σήματος. 

 

7.3.2 Παρουσίαση αποτελεσμάτων 
 

Επειδή ο όγκος των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν και των 
ηλεκτροκαρδιογραφημάτων που λάβαμε είναι αρκετά μεγάλος, παρακάτω θα 
παραθέσουμε ένα ενδεικτικό τμήμα αυτών. 
 

1. Μέτρηση ατόμου1  σε κατάσταση ηρεμίας 
 

Ρυθμός δειγματοληψίας 250 δείγματα/sec 
RecordLength 1000 

Διάρκεια κάθε δείγματος 4 sec 
Αρχείο αποθήκευσης A1_250S_1000RL 

 
Τα δείγματα που προέκυψαν από την εκτέλεση του κώδικα στο Matlab φαίνονται 
παρακάτω: 

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
-2

0

2
Ecg waveform1

A
m

pl
itu

de
 (V

)

Time (s)

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
-2

0

2
Ecg waveform2

A
m

pl
itu

de
 (V

)

Time (s)

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
-2

0

2
Ecg waveform3

A
m

pl
itu

de
 (V

)

Time (s)  
 
Εικόνα 7.5 : Δείγματα αφιλτράριστου ΗΚΓ , σε κατάσταση ηρεμίας (A1_250R_1000RL) 
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Κατά τη διάρκεια της παραπάνω μέτρησης έγινε επίσης λήψη του παλμού του 

ατόμου από τη συσκευή μέτρησης καρδιακού παλμού.  Η συγκεκριμένη συσκευή 
έδειχνε 75 παλμούς/λεπτό κατά τη διάρκεια λήψης του πρώτου δείγματος. Για να 
κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση του παλμού που προκύπτει από το πρώτο δείγμα (ecg 
waveform1) ακολουθήσαμε την εξής διαδικασία: Μετρήσαμε το χρονικό διάστημα 
των τεσσάρων περιόδων του ecg waveform1 και αναγάγαμε το λόγο τους σε χρονική 
διάρκεια ενός λεπτού. Για να βρούμε τη διάρκεια αυτή μετακινήσαμε το δείκτη πάνω 
στην αρχική και τελική κορυφή του σήματός μας (κύματα R στο σύμπλεγμα QRS) 
και βρήκαμε τη διαφορά τους. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
 

 
 

Εικόνα 7.6 : Εύρεση παλμού στο καρδιογράφημα (A1_250R_1000RL) 
 
Από το παραπάνω σχήμα προκύπτει ότι το διάστημα αυτό είναι ίσο με: 

2,294-0,01393 = 3,28007 sec . 
Άρα οι παλμοί/λεπτό που προκύπτουν  με βάση αυτή τη μέτρηση είναι: 

Pulse = 60
 3,28007

4
⋅ ≈ 73 pulse/min 

 
Δηλαδή συμπίπτει σχεδόν με την τιμή 75 pulse/min που προέκυψε από τη 

συσκευή. Οπότε το κύκλωμα μας φαίνεται να μας δίνει ένα αξιόπιστο σήμα, όσον 
αφορά την πληροφορία των παλμών/ λεπτό που προκύπτει από αυτό. 

Επιπλέον, εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο QRSalgorithm για την συγκεκριμένη 
κυματομορφή (ecg waveform1), προέκυψε αριθμός QRS συμπλεγμάτων ίσος με 5 και 
καρδιακός ρυθμός ίσος με 73 παλμοί/ λεπτό.  Παρατηρώντας την παραπάνω εικόνα, 
παρατηρούμε ότι ο αριθμός των κορυφών R στο σήμα μας είναι όντως 5, ενώ και η 
συσκευή μέτρησης καρδιακών παλμών έδειχνε την ένδειξη 75 παλμοί/λεπτό, σχεδόν 
ταυτόσημη δηλαδή με αυτή που βρήκαμε. Συμπεραίνουμε δηλαδή ότι ο αλγόριθμος 
για την ανίχνευση QRS έδωσε σωστά αποτελέσματα. Επίσης, να επισημάνουμε ότι ο 
αλγόριθμος αυτός δοκιμάστηκε σε αφιλτράριστο σήμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

  
Αν απεικονίσουμε το φασματικό περιεχόμενο του παραπάνω σήματος  τότε 
προκύπτει η επόμενη εικόνα: 
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Εικόνα 7.7 : Φασματικό περιεχόμενο του αφιλτράριστου ΗΚΓ ecg waveform 1 
 

 
Παρατηρούμε ότι το σύνολο του φασματικού περιεχομένου συγκεντρώνεται στο 

εύρος συχνοτήτων μεταξύ 0-50 Hz. Επίσης, παρατηρούμε μια αιχμή στη συχνότητα 
των 50Hz. Η ύπαρξη αυτής της αιχμής μπορεί να αποδοθεί στην παρεμβολή από το 
δίκτυο τάσης τροφοδοσίας (συχνότητας 50Hz) και είναι ένας από τους λόγους 
εμφάνισης θορύβου στο σήμα μας.  

 
Για το λόγο αυτό εφαρμόσαμε το φίλτρο του κινούμενου μέσου, ώστε να 

αφαιρέσουμε ένα ποσοστό θορύβου. Με δοκιμή πολλών τιμών για το ‘παράθυρο’ 
κατά το φιλτράρισμα (moving average) του σήματός μας, προέκυψε ότι μια τιμή ίση 
με 5 καταφέρνει να αφαιρέσει ικανοποιητικά το θόρυβο και παράλληλα να μην 
εξασθενίσει  το πλάτος του σε μεγάλο βαθμό. Η εικόνα της φιλτραρισμένης εκδοχής 
του σήματος μας (ecg waveform3) σε σχέση με το αφιλτράριστο καθώς και η 
απόκριση του φίλτρου που χρησιμοποιήθηκε φαίνονται στις επόμενες εικόνες: 
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Εικόνα 7.8 : Δείγματα αφιλτράριστου και φιλτραρισμένου ΗΚΓ , με το φίλτρο 
moving average και παράθυρο 5.  (Α1_250R_1000RL) 
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Εικόνα 7.9 : Απόκριση φίλτρου ‘κινούμενου μέσου όρου’ με παράθυρο 5 
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2. Μέτρηση ατόμου2  σε κατάσταση ηρεμίας 
 

Ρυθμός δειγματοληψίας 250 δείγματα/sec 
RecordLength 1000 

Διάρκεια κάθε δείγματος 4 sec 
Αρχείο αποθήκευσης Β1_250S_1000RL 

 
Τα δείγματα που προέκυψαν από την εκτέλεση του κώδικα στην περίπτωση αυτή 
φαίνονται παρακάτω: 
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Εικόνα 7.10: Δείγματα αφιλτράριστου ΗΚΓ , σε κατάσταση ηρεμίας (Β1_250R_1000RL) 

 
Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με πριν για την εύρεση του παλμοί/λεπτό για 

το παραπάνω σήμα προέκυψε ότι και σε αυτή την περίπτωση η τιμή που βρήκαμε 
(85παλμοι/λεπτό) συμπίπτει με την τιμή που μας έδωσε η συσκευή (86 
παλμοί/λεπτό). 

Επίσης, εκτελώντας τον αλγόριθμο για την ανίχνευση QRS στο 3ο δείγμα 
(waveform3), έχοντας πρώτα φιλτράρει το σήμα με το φίλτρο κινούμενου μέσου όρου 
και παράθυρο 5, προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα: 

                                    Μετρητής QRS : 6 
                                    Καρδιακός ρυθμός: 86 παλμοί/λεπτό 
Δηλαδή ο παλμός ταυτίζεται με αυτόν που βρήκαμε από τη συσκευή και επίσης 

παρατηρώντας και την κυματομορφή 3 βλέπουμε ότι ο αριθμός των συμπλεγμάτων 
QRS είναι όντως 6. 
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Στη συγκεκριμένη μέτρηση το σήμα παρουσιάζεται πιο ‘θορυβώδες’ σε σχέση με 
πριν. Αν αναλύσουμε το σήμα μας φασματικά έχουμε την παρακάτω εικόνα: 
 

 
   

Εικόνα 7.11 : Φασματικό περιεχόμενο του αφιλτράριστου ΗΚΓ ecg waveform 2 
(Β1_250R_1000RL) 

 
Διαπιστώνουμε την ύπαρξη συνιστώσας στη συχνότητα των 50Hz αυξημένου 

πλάτους σε σχέση με το υπόλοιπο φασματικό περιεχόμενο του σήματος καθώς και 
άλλη μια μικρότερη στα 100Hz. Η ύπαρξη αυτών δικαιολογείται, όπως και πριν, λόγω 
παρεμβολών από τη συχνότητα του ηλεκτρικού δικτύου (50Hz) και των αρμονικών 
της, όπως και από την παρεμβολή γειτονικών συσκευών που τροφοδοτούνται από το 
δίκτυο αυτό. Στη περίπτωση αυτή όμως η παρεμβολή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 
αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, κάτι που δικαιολογεί και την 
παρουσία αυξημένου θορύβου στο σήμα μας. 
 
 

3. Μέτρηση ατόμου 1 σε κατάσταση αυξημένων παλμών 
 

Ρυθμός δειγματοληψίας 250 δείγματα/sec 
RecordLength 1000 

Διάρκεια κάθε δείγματος 4 sec 
Αρχείο αποθήκευσης Α2_250S_1000RL 

 
Στην περίπτωση αυτή, τα δείγματα λήφθηκαν ύστερα από σύντομη φυσική 

δραστηριότητα του ατόμου 1 με στόχο την αύξηση της συχνότητας των καρδιακών 
παλμών. 
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Εικόνα 7.12 : Δείγματα αφιλτράριστου ΗΚΓ , σε κατάσταση αυξημένων παλμών 

(Α2_250R_1000RL) 
 

Το σήμα μας δείχνει να ανταποκρίνεται στην αύξηση των παλμών. Η ένδειξη της 
συσκευής μέτρησης καρδιακών παλμών κατά τη διάρκεια του δεύτερου δείγματος 
(waveform2) ήταν 102 παλμοί/λεπτό. Στο σήμα μας μετρήσαμε 102 παλμούς/λεπτό. 
Το φασματικό περιεχόμενο του σήματος στην περίπτωση αυτή είναι: 
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Εικόνα 7.13 : Φασματικό περιεχόμενο του αφιλτράριστου ΗΚΓ ecg waveform 2 
(Α2_250R_1000RL) 
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Παρατηρούμε ότι και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει η συνιστώσα θορύβου 

των 50Hz. Επιπλέον, οι φασματικές συνιστώσες σε μεγαλύτερες συχνότητες φαίνεται 
να είναι αυξημένες σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις. Αυτό διαπιστώνεται και 
στο σήμα μας, όπου η παρουσία θορύβου είναι επίσης αυξημένη. 

Στην περίπτωση αυτή δοκιμάσαμε ξανά να φιλτράρουμε το σήμα μας με τον 
αλγόριθμο του κινούμενου μέσου όρου και τιμή παράθυρου 5. Η εικόνα της 
φιλτραρισμένης εκδοχής του σήματος μας (ecg waveform2) σε σχέση με το 
αφιλτράριστο φαίνεται στην επόμενη εικόνα: 
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Εικόνα 7.14 : Δείγματα αφιλτράριστου και φιλτραρισμένου ΗΚΓ , με το φίλτρο 
moving average και παράθυρο 5.  (Α2_250R_1000RL) 

 
 

Εφαρμόζοντας τώρα πάλι τον αλγόριθμο ανίχνευσης QRS/καρδιακού ρυθμού στο 
παραπάνω δείγμα (waveform2), προέκυψε τιμή ίση με 7 για το πλήθος των 
συμπλεγμάτων QRS και ίση με 101 παλμοί/λεπτό για τον καρδιακό ρυθμό. Και οι δυο 
τιμές φαίνονται απόλυτα σωστές. Μάλιστα για το πλήθος των QRS complexes, ο 
αλγόριθμος υπολογίζει και το σύμπλεγμα QRS που φαίνεται σχεδόν ‘κομμένο’ στην 
δεξιά άκρη του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Αυτό είναι σωστό, καθώς αυτό πρόκειται 
για το κύμα R του καρδιογραφήματος, που απλώς κατά τη λήψη του δείγματος έτυχε 
να μην καταγραφεί και απεικονιστεί ολόκληρο.  
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4. Μέτρηση ατόμου 2 σε κατάσταση αυξημένων παλμών 
     

Ρυθμός δειγματοληψίας 250 δείγματα/sec 
RecordLength 1000 

Διάρκεια κάθε δείγματος 4 sec 
Όνομα αρχείου αποθήκευσης Β2_250S_1000RL 

 
Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, έτσι και εδώ τα δείγματα αυτά λήφθηκαν 
μετά από φυσική δραστηριότητα του ατόμου 2 ώστε να  αυξηθεί ο καρδιακός παλμός. 
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Εικόνα 7.15 : Δείγματα αφιλτράριστου ΗΚΓ , σε κατάσταση αυξημένων παλμών 
(Β2_250R_1000RL) 

 
 
 

Η συσκευή μέτρησης έδειξε κατά τη διάρκεια του τρίτου δείγματος τιμή ίση με 
110παλμούς/λεπτό. Εκτελώντας τους ανάλογους υπολογισμούς στην κυματομορφή 3 
προέκυψε τιμή ίση με 109 παλμούς/λεπτό. 
Το φασματικό περιεχόμενο του σήματος στην περίπτωση αυτή είναι: 
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Εικόνα 7.16 : Φασματικό περιεχόμενο του αφιλτράριστου ΗΚΓ ecg waveform 3 

(Β2_250R_1000RL) 
 

Η φασματική συνιστώσα των 50Hz έχει εδώ μικρότερο πλάτος σε σχέση με την 
προηγούμενη μέτρηση, γι’ αυτό και το σήμα  μας παρουσιάζεται πιο καθαρό. Παρόλα 
αυτά παραμένει ένα θορυβώδες σήμα και γι’ αυτό το λόγο το φιλτράρουμε με το 
φίλτρο ‘κινούμενου μέσου όρου’ που υλοποιήσαμε. Το ‘παράθυρο’ που 
χρησιμοποιήσαμε αυτή τη φορά ήταν 6 σημείων. 
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Εικόνα 7.17 : Δείγματα αφιλτράριστου και φιλτραρισμένου ΗΚΓ , με το φίλτρο moving 
average και παράθυρο 6.  (Β2_250R_1000RL) 
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Εικόνα 7.18 : Απόκριση φίλτρου ‘κινούμενου μέσου όρου’ με παράθυρο 6 
 

Εκτελώντας τον αλγόριθμο ανίχνευσης συμπλέγματος QRS και υπολογισμού 
καρδιακού παλμού για την φιλτραρισμένη εκδοχή της τρίτης κυματομορφής 
(waveform3) για την οποία είχαμε πάρει τη μέτρηση από τη συσκευή (108 
παλμοί/λεπτό) προέκυψε ο αριθμός 7 για το πλήθος των QRS συμπλεγμάτων και η 
τιμή 108παλμοί/λεπτό για τον παλμό. Και οι δυο τιμές είναι σωστές, όπως 
παρατηρούμε και από το παραπάνω σχήμα με την απεικόνιση της κυματομορφής 3 
αλλά και συγκρίνοντας το με την τιμή τη συσκευής. Στην περίπτωση δηλαδή αυτή ο 
αλγόριθμος έδωσε και πάλι σωστά αποτελέσματα, πράγμα αναμενόμενο, καθώς 
εμφανίζεται αρκετά καθαρό μετά το φιλτράρισμά του. 

7.3.3 Παρατηρήσεις 
 
• Με τις παραπάνω μετρήσεις διαπιστώσαμε ότι όντως το σήμα που προέκυπτε από 

τον ηλεκτροκαρδιογράφο ανταποκρινόταν σωστά στις μεταβολές του καρδιακού 
παλμού του εξεταζόμενου.  

• Η παρουσία θορύβου στο σήμα ήταν υπαρκτή και μάλιστα πολλές φορές έντονη 
για όλους τους λόγους που εξηγήσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Επομένως η 
επεξεργασία και το κατάλληλο φιλτράρισμα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος μετά 
και την ασύρματη αποστολή του, μέσω των μονάδων tmote, κρίνονται 
απαραίτητα βήματα προς βελτίωση της διαγνωστικής του  αξίας. 

• Από τις εικόνες με τα φασματικά περιεχόμενα των σημάτων διαπιστώνουμε ότι η 
επίδραση του θορύβου από την τάση του δικτύου τροφοδοσίας (50Hz) είναι 
έντονη. Μάλιστα αυτό γίνεται παρόλο που οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με 
τροφοδοσία από τις δυο μπαταρίες των 9V DC. Ίσως αυτό οφείλεται τόσο στην 
ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή από τις γύρω συσκευές όσο και στη σύνδεση της 
γείωσης του κυκλώματος μας με τη γείωση του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας. 

• Παρατηρήσαμε ότι στις μετρήσεις όπου οι εξεταζόμενοι είχαν αυξημένους 
παλμούς, η παρουσία αστάθειας και θορύβου στο σήμα ήταν εντονότερη. Αυτό 
μπορεί να οφείλεται επίσης και στην κακή επαφή  των ηλεκτροδίων με το δέρμα ή 
την μικρή μετακίνησή τους ως συνέπεια της φυσικής δραστηριότητας του 
εξεταζόμενου.  
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• Παρακάτω παρουσιάζουμε έναν συγκεντρωτικό πίνακα με την εφαρμογή του 
αλγορίθμου ανίχνευσης QRS/καρδιακού ρυθμού σε διάφορα αποθηκευμένα 
αρχεία. Στις στήλες του πίνακα φαίνονται τα ονόματα των αρχείων, τα δείγματα 
για τα οποία έγινε η μέτρηση, η ένδειξη της συσκευής παλμών σε σύγκριση με 
την τιμή που επέστρεψε ο αλγόριθμος, καθώς και ο αριθμός QRS που προέκυψε 
από τον αλγόριθμο σε σύγκριση με την πραγματική τιμή. Τα έντονα 
γραμμοσκιασμένα κελιά υποδηλώνουν περιπτώσεις όπου έγινε λάθος στο 
αποτέλεσμα που επέστρεψε ο αλγόριθμος. Τα κελιά με παύλα υποδηλώνουν ότι 
δεν λήφθηκαν τιμές για την αντίστοιχη μέτρηση. 
 

 

Αρχείο Δείγμα Μέτρηση 
Παλμού 

Ένδειξη 
συσκευής 

Μέτρηση 
#QRS 

Πραγματικό
ς #QRS 

A1_NEW_250S_1000RL 3 76 75 5 5 
A1_NEW_250S_1000RL_FAST 3 114 108 6 6 

3 86 86 6 6 
2 88 - 6 6 B1_250_1000RL 
1 85 - 6 6 
1 124 123 9 9 
2 119 - 8 8 B1_NEW_250S_1000RL_FAST 
3 117 113 8 8 
1 127 101 6 6 
2 108 - 7 7 B2_250S_1000RL 
3 108 110 7 7 
1 73 75 5 5 
2 78 - 5 5 A1_250S_1000RL 
3 79 - 5 - 
1 93 93 6 6 
2 96 - 6 6 A1_250S_1000RL_FAST4min 
3 99 - 6 6 
1 132 - 8 7 
2 101 102 7 7 A2_250S_1000RL 
3 102 102 7 7 

       
Πίνακας 7.1 : Αποτελέσματα από την εφαρμογή του αλγόριθμου QRS σε δείγματα  

 
 

      Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων 
επέστρεψε σωστά αποτελέσματα σχετικά με την καρδιακή συχνότητα και τον 
αριθμό των συμπλεγμάτων QRS. H λάθος ένδειξη των αριθμών QRS στο πρώτο 
δείγμα του αρχείου A2_250S_1000RL οφείλεται σε αυξημένο πλάτος ενός 
συγκεκριμένου κύματος T στην καρδιακή κυματομορφή η οποία ξεπέρασε το 
κατώφλι, έχοντας παραπάνω από 3 συνεχόμενα σημεία πάνω από αυτό, οπότε και 
θεωρήθηκε σαν σύμπλεγμα QRS από τον αλγόριθμο, δίνοντας το λανθασμένο 
αποτέλεσμα για τη συχνότητα καρδιακού παλμού, η οποία και υπολογίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη το μέσο χρονικό διάστημα R-R της καρδιακής 
κυματομορφής. Η συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται στην επόμενη εικόνα όπου 
διακρίνονται σε κύκλο τα κύματα R που ο αλγόριθμος αναγνώρισε ως θέσεις 
συμπλέγματος QRS, ενώ το βέλος δείχνει τη λανθασμένη ανίχνευση θέσης QRS 
λόγω του αυξημένου κύματος T που αναφέραμε προηγουμένως. 
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Εικόνα 7.19 : Περίπτωση λανθασμένης ανίχνευσης συμπλέγματος QRS κατά την 

εκτέλεση του αλγόριθμου. Το βέλος δείχνει το σημείο όπου έγινε το λάθος. 
 

• Η εύρεση του φασματικού περιεχομένου των σημάτων έγινε με κατάλληλη 
υλοποίηση και εκτέλεση κώδικα στο Matlab. Ο κώδικας αυτός απεικονίζει σε 
ξεχωριστά παράθυρα τα φασματικά περιεχόμενα των τριών δειγμάτων της κάθε 
μέτρησης  και φαίνεται παρακάτω: 

 
      % Spectrum of Ecg Waveform 
for i=1:3 
     
    xxx = fft(ydata(:,i)); 
%     Tp = 1/250;  
    xax = linspace(-125,125,length(ydata(:,i))); 
    figure(i+10) 
    plot(xax,fftshift(abs(xxx))) 
    title(strcat('Spectrum of Ecg waveform',num2str(i))); 
ylabel('Power Density '); xlabel('frequency (Hz)'); 
end 

 
 

7.4 Δεδομένα από τις ασύρματες μονάδες tmote 

7.4.1 Συλλογή δεδομένων και μεθοδολογία μετρήσεων 
 

Η απεικόνιση των δεδομένων που μεταδόθηκαν μέσα από το ασύρματο δίκτυο 
των μονάδων Tmote Sky έγινε, όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 4, με χρήση 
κατάλληλων Java εργαλείων όπως το SerialForwarder και το Oscilloscope. Το 
εργαλείο Oscilloscope παρέχει επίσης κάποιες δυνατότητες μορφοποίησης της 
εικόνας, μέσω πλήκτρων για τη ρύθμιση της κλίμακας των αξόνων, έτσι ώστε να το 
φέρουμε στην κλίμακα που ικανοποιεί τις ανάγκες μας. 

Εκτός από την απεικόνιση όμως του σήματος, έγινε αποθήκευση και 
επεξεργασία κάποιων μετρήσεων. Η αποθήκευση των δειγμάτων έγινε με τη βοήθεια 
των εργαλείων Oscilloscope και Listen. Το Oscilloscope παρέχει τη δυνατότητα 
αποθήκευσης των τιμών των δειγμάτων του ADC με το πλήκτρο ‘Save Data’. Τα 
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δεδομένα αποθηκεύονται σε μορφή αρχείου .txt, όπου στην πρώτη στήλη 
απεικονίζεται ο αύξων αριθμός του δείγματος και στη δεύτερη στήλη η τιμή 
μέτρησης του ADC για το συγκεκριμένο δείγμα. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η 
τιμή αυτή προκύπτει από τον εσωτερικό αισθητήρα τάσης ο οποίος χρησιμοποιεί τον 
12bit ADC του μικροελεγκτή. Για να μετατρέψουμε τις τιμές αυτές στις αντίστοιχες  
μονάδες τάσης (V) χρησιμοποιούμε την ακόλουθη  σχέση: 

V (volt) = REFVvalueADC
×

4096
 

όπου Vref = 2.5V στην περίπτωση της εφαρμογής μας 
 
Η αποθήκευση των πακέτων raw data που στέλνονται ασύρματα από το tmote και 
προωθούνται μέσω της εφαρμογής TOSBase στον υπολογιστή, γίνεται με την 
εκτέλεση της παρακάτω εντολής (εργαλείο Listen) στο παράθυρο εντολών του 
cygwin : 

java net.tinyos.tools.Listen > Listen_x.txt 
 
Τα πακέτα αποθηκεύονται σε αρχεία .txt , οπότε στη συνέχεια μπορούμε να εξάγουμε 
τα πεδία δεδομένων που μας ενδιαφέρουν και να απεικονίσουμε- επεξεργαστούμε το 
σήμα μας. Για το λόγο αυτό υλοποιήσαμε κώδικα σε Matlab, ο οποίος εκτελεί τις 
παραπάνω εργασίες. Ο κώδικας αυτός περιγράφεται στη συνέχεια. 

Επίσης, έγινε φιλτράρισμα των σημάτων που λάβαμε, με το φίλτρο moving 
average, για την αφαίρεση (εξομάλυνση) του θορύβου και τη βελτίωση της 
διαγνωστικής αξίας του σήματος. Επειδή η επιλογή του παραθύρου για τον αλγόριθμο 
του φίλτρου κινούμενου μέσου όρου στηρίζεται κυρίως σε προσωπικά κριτήρια, έγινε 
μια σειρά δοκιμών με διάφορες τιμές παραθύρου και στη συνέχεια επιλέχθηκε κάποια 
τιμή από αυτές. Τέλος, εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος για την ανίχνευση του 
συμπλέγματος QRS, τον υπολογισμό του καρδιακού ρυθμού και του αριθμού των 
συμπλεγμάτων QRS που υπάρχουν  στο σήμα μας.  
 

7.4.2 Υλοποίηση κώδικα σε Matlab για διαχείριση δεδομένων από 
Oscilloscope 
 

Ο κώδικας αυτός υλοποιήθηκε για την εύκολη και γρήγορη διαχείριση των 
δεδομένων που αποθηκεύτηκαν από το εργαλείο Oscilloscope κατά τη διάρκεια των 
μετρήσεων. Τα αρχεία αυτά τα αποθηκεύαμε κάθε φορά με τη μορφή 
Oscilloscope_x.txt (οπου x= 1,2,3 κτλ). Για μεγαλύτερη ευελιξία στον κώδικα, 
δημιουργήσαμε ένα αρχείο κειμένου με την ονομασία filenames_oscilloscope.txt το 
οποίο περιέχει τα ονόματα των αρχείων των μετρήσεών μας (Oscilloscope_x.txt), 
διατεταγμένα ανά γραμμή κειμένου το καθένα. Ο κώδικας, σε κάθε εκτέλεση του, 
πηγαίνει στο αρχείο filenames_oscilloscope.txt και διαβάζει την κάθε γραμμή του, η 
οποία περιέχει το όνομα του αρχείου στο οποίο αποθηκεύτηκαν οι μετρήσεις 
(oscilloscope_x.txt) . Στη συνέχεια : 

 
o Ανοίγει το καθένα από αυτά τα αρχεία (oscilloscope_x.txt) 
o Για κάθε γραμμή του αρχείου αυτού διαβάζει και αποθηκεύει κατάλληλα στον 

πίνακα ydata1 τις τιμές των μετρήσεων, αφού πρώτα τις μετατρέψει σε τιμές 
τάσης (Volt) σύμφωνα με την προηγούμενη σχέση. 

o Αποθηκεύει επίσης σε άλλο πίνακα xdata τις χρονικές στιγμές στις οποίες 
λαμβάνονται τα εκάστοτε δείγματα. Οι τιμές αυτές προκύπτουν 
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πολλαπλασιάζοντας τις αντίστοιχες τιμές στον πίνακα όπου έχουν 
αποθηκευτεί οι αύξοντες αριθμοί των δειγμάτων, με τον αριθμό 2/1024. Ο 
αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα (σε sec) που μεσολαβεί 
μεταξύ των δειγμάτων του ADC και το οποίο αντιστοιχεί τελικά στη 
συχνότητα δειγματοληψίας 512Hz που ορίσαμε για την εφαρμογή μας. 

o Καλεί τη συνάρτηση y = moving_average(M,ydata1) με ορίσματα τις 
τιμές των δειγμάτων ydata1 και το ‘παράθυρο’ Μ για το οποίο θα εφαρμόστει 
ο αλγόριθμος κινούμενου μέσου όρου. Η συνάρτηση αυτή έχει οριστεί όπως 
είπαμε σε ξεχωριστό αρχείο ώστε να μπορούμε να την καλούμε απλά θέτοντας 
κάθε φορά τις επιθυμητές τιμές για τα ορίσματα ydata1 και Μ, ανεξάρτητα 
από τον κώδικα που υλοποιούμε. 

o Στη συνέχεια καλεί τη συνάρτηση QRSalgorithm_function(y1,xdata) με 
ορίσματα τις τιμές των δειγμάτων y1 μετά το φιλτράρισμα του σήματος και 
τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές xdata στις οποίες έγινε η λήψη των 
δειγμάτων αυτών. Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει τον αριθμό των QRS 
complexes καθώς και τον μέσο καρδιακό ρυθμό για το συνολικά 
καταγεγραμμένο σήμα. 

o Τέλος απεικονίζει κατάλληλα, σε κοινό παράθυρο και για το κάθε αρχείο 
ξεχωριστά, την αφιλτράριστη και φιλτραρισμένη εκδοχή του σήματος μας, 
καθώς και τα φασματικά τους περιερχόμενα, προς σύγκριση. 

 
Ο κώδικας αυτός με τα σχόλια του παρατίθεται στο Παράρτημα Β’, στο τέλος της 
εργασίας (readOscilloscopeFormat.m). 
 

7.4.3 Υλοποίηση κώδικα σε Matlab για διαχείριση δεδομένων από 
το εργαλείο Listen 
 

Όπως είδαμε, τα δεδομένα που αποστέλλονται ασύρματα στο σταθμό βάσης 
(μονάδα tmote συνδεδεμένη με τον Η/Υ) είναι σε μορφή πακέτων. Τα πεδία από τα 
οποία αποτελείται το κάθε πακέτο αναλύθηκαν  στα κεφάλαια 3 και 4. 
Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Listen αποθηκεύσαμε σε αρχεία κειμένου με τη μορφή 
Listen_x.txt (όπου x=1,2,3 κτλ.) τα δεδομένα που έστελνε το tmote που ήταν 
συνδεδεμένο με τον ηλεκτροκαρδιογράφο. Ένα μικρό δείγμα των δεδομένων αυτών, 
φαίνεται παρακάτω: 
 
1A 01 08 B2 FF FF FF FF 0A 7D 03 00 F4 76 00 00 47 08 0F 08 7B 
08 BE 08 CA 08 EA 07 52 09 C7 08 2B 08 6F 08  
1A 01 08 B3 FF FF FF FF 0A 7D 03 00 FE 76 00 00 5F 08 BE 08 AE 
08 93 08 66 09 72 08 D7 08 5B 09 32 08 5E 08  
1A 01 08 B4 FF FF FF FF 0A 7D 03 00 08 77 00 00 E6 08 77 08 9E 
08 D6 08 23 08 97 08 77 08 3A 09 1A 08 F3 07  
1A 01 08 B5 FF FF FF FF 0A 7D 03 00 12 77 00 00 62 07 AA 07 7B 
07 2F 08 FE 07 BB 07 7E 07 7B 08 6F 07 4E 07 
1A 01 08 B6 FF FF FF FF 0A 7D 03 00 1C 77 00 00 5F 06 9E 07 EA 
06 1F 07 9B 07 6E 07 42 07 0A 08 EE 06 DA 06  
 
 

Περιληπτικά, αναφέρουμε ξανά ότι κάθε πακέτο δεδομένων περιέχει δέκα (10) 
τιμές μετρήσεων των δύο bytes η καθεμιά (σε μορφή little endian). Οι μετρήσεις 
αυτές τοποθετούνται μέσα στο μήνυμα Oscope το οποίο στη συνέχεια τοποθετείται 
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μέσα στο πεδίο payload data του TOS_Msg πριν σταλεί ασύρματα από το Tmote. Στο 
παραπάνω δείγμα δεδομένων, οι μετρήσεις φαίνονται έντονα γραμμοσκιασμένες. Να 
σημειώσουμε εδώ ότι η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει το κάθε δείγμα μέτρησης (2 
bytes) είναι η 0FFF (δεκαεξαδικό) ή 4095 (δεκαδικό). Αυτή η τιμή αντιστοιχεί σε 
τιμή τάσης 2,5Volt, όση δηλαδή είναι και η τιμή της τάσης αναφοράς που ορίσαμε 
στην εφαρμογή μας ( η άλλη δυνατή επιλογή για την τάση αναφοράς ήταν 1,5 V) και 
την οποία μπορεί να πάρει και ως μέγιστη είσοδο ο ADC του tmote. 
 

Ο κώδικας σε Matlab που δημιουργήσαμε σε αυτή την περίπτωση μπορεί και 
διαβάζει τα αποθηκευμένα αρχεία των μετρήσεων μας  (Listen_x.txt), απομονώνει τις 
τιμές των μετρήσεων από τα κατάλληλα πεδία και απεικονίζει γραφικά το σήμα μας 
καθώς και τη φιλτραρισμένη εκδοχή του. Όπως και πριν, δημιουργήσαμε ένα αρχείο 
με όνομα filenames_Listen.txt στο οποίο συγκεντρώσαμε τα ονόματα των αρχείων 
που αποθηκεύσαμε με το Listen κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Στη συνέχεια ο 
κώδικας ακολουθεί παρόμοια διαδικασία με αυτή που περιγράψαμε στην 
προηγούμενη παράγραφο, αφού πρώτα απομονώσει τις τιμές των μετρήσεων από τα 
αντίστοιχα πεδία του κάθε πακέτου (10 μετρήσεις σε κάθε πακέτο) και στη συνέχεια 
τα μετατρέψει σε δεκαδικές τιμές (από δεκαεξαδικές) με χρήση της συνάρτησης 
hex2dec(ydata1). Στο τέλος δηλαδή εφαρμόζει τον αλγόριθμο του κινούμενου 
μέσου όρου (moving average) με κλήση της συνάρτησης 
moving_average(Μ,decvalue) και επιλεγμένη τιμή παράγοντα Μ, και απεικονίζει 
κατάλληλα , σε κοινό παράθυρο και για το κάθε αρχείο ξεχωριστά, την αφιλτράριστη 
και φιλτραρισμένη εκδοχή του σήματος μας, καθώς και τα φασματικά τους 
περιερχόμενα, προς σύγκριση. Επίσης, με κλήση της συνάρτησης 
QRSalgorithm_function(y,xdata) και ορίσματα τις τιμές y των δειγμάτων μετά το 
φιλτράρισμα του σήματος και xdata τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές, επιστρέφει τον 
αριθμό την τιμή του καρδιακού ρυθμού και τον αριθμό των συμπλεγμάτων QRS που 
αποτελούν το σήμα μας. 
 
Ο κώδικας αυτός με τα σχόλια παρατίθεται στο Παράρτημα Γ’, στο τέλος της 
εργασίας (readListenFormat.m). 
 
 

7.4.4 Παρουσίαση αποτελεσμάτων 
 

Ο όγκος των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν είναι αρκετά μεγάλος και γι’ 
αυτό παρακάτω θα παραθέσουμε ένα μόνο ενδεικτικό τμήμα αυτών. Αρχικά, θα 
παρουσιάσουμε με εικόνες την απεικόνιση του σήματος στο εργαλείο Oscilloscope 
κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Οι επόμενες εικόνες δείχνουν το 
ηλεκτροκαρδιογράφημα που λαμβάναμε στο σταθμό βάσης, σε πραγματικό χρόνο και  
σε διάφορες κλίμακες εστίασης αξόνων (zooming in/out). 
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Εικόνα 7.19 : Απεικόνιση Ηλεκτροκαρδιογραφήματος στο εργαλείο Oscilloscope 
 
 

 
 

Εικόνα 7.20 : Απεικόνιση ΗΚΓ στο εργαλείο Oscilloscope (zoom in) 
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Εικόνα 7.21 : Απεικόνιση ΗΚΓ στο εργαλείο Oscilloscope (zoom in) 
 

Στις παραπάνω εικόνες διακρίνεται καθαρά το σύμπλεγμα QRS του 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Παρόλα αυτά, το σήμα μας φθάνει στον υπολογιστή μαζί 
με ένα ποσοστό θορύβου που δεν μας επιτρέπει, αν όχι να διακρίνουμε, τουλάχιστον 
να προβούμε σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς την διαγνωστική αξία του 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Για το λόγο αυτό αποθηκεύσαμε μια σειρά από 
μετρήσεις ώστε να προβούμε στην απαραίτητη επεξεργασία του σήματος. Στόχος 
αυτής της επεξεργασίας ήταν, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, να βρούμε ένα 
ικανοποιητικό παράθυρο για το φίλτρο μας έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο 
περισσότερο θόρυβο μπορούμε και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε την ενέργεια του 
καρδιακού σήματος στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Στη συνέχεια περιγράφεται ένα 
τμήμα των μετρήσεων που πραγματοποιήσαμε. 
 
 
1.  Στη μέτρηση αυτή έγινε μια σειρά από δοκιμές για τον παράγοντα εξομάλυνσης 
M   (παράθυρο) του φίλτρου κινούμενου μέσου όρου, ώστε να καταλήξουμε στην 
ιδανική τιμή. Παρατηρήσαμε ότι για μικρές τιμές του παράγοντα Μ (0-5) το σήμα 
βελτιωνόταν αισθητά αλλά συνέχιζε να διαθέτει ένα σημαντικό ποσοστό θορύβου. 
Με την αύξηση της τιμής του Μ το αποτέλεσμα ήταν πιο ικανοποιητικό, ενώ από μια 
τιμή 20-25 και πάνω το σήμα παρουσιαζόταν σημαντικά αλλοιωμένο σε σχέση με την 
αρχική του μορφή. Μερικές εικόνες του σήματος μας για διάφορα μεγέθη παραθύρου 
Μ φαίνονται παρακάτω. 
 
 

Ρυθμός δειγματοληψίας  512 δείγματα/sec 
Παράθυρο φίλτρου (M) 3, 15 και 20 
Διάρκεια καταγραφής 30,6 sec 
Αρχείο καταγραφής oscilloscope1.txt 
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Εκτελώντας τον κώδικα readOscilloscopeFormat για μέγεθος παράθυρου 3: 
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Filtered ECG data from file oscilloscope1.txt

 
 

Εικόνα 7.22: Αφιλτράριστο και φιλτραρισμένο ΗΚΓ διάρκειας 30,6 sec. Μέγεθος 
παραθύρου 3 για το φίλτρο moving average (oscilloscope1.txt) 

 
 

Για να διακρίνουμε καλύτερα τις διαφορές στο σήμα μας πριν και μετά το 
φιλτράρισμα απεικονίζουμε ένα μόνο δείγμα του αρχείου καταγραφής, διάρκειας 5 
sec: 
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Εικόνα 7.23: Δείγμα αφιλτράριστου και φιλτραρισμένου ΗΚΓ διάρκειας 5 sec. Μέγεθος 
παραθύρου 3 για το φίλτρο moving average (oscilloscope1.txt) 
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Για μέγεθος παράθυρου 15  και διάρκεια δείγματος 5 sec από το αρχείο καταγραφής 
των 30,6sec : 
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Εικόνα 7.24: Δείγμα αφιλτράριστου και φιλτραρισμένου ΗΚΓ διάρκειας 5 sec. Μέγεθος 
παράθυρου 15 για το φίλτρο moving average (oscilloscope1.txt) 

 
Για μέγεθος παράθυρου 20  και διάρκεια δείγματος 5 sec από το αρχείο καταγραφής 
των 30,6sec : 
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Filtered ECG data from file oscilloscope1.txt

 
 
Εικόνα 7.25: Δείγμα αφιλτράριστου και φιλτραρισμένου ΗΚΓ διάρκειας 5 sec. Μέγεθος 

παράθυρου 20 για το φίλτρο moving average (oscilloscope1.txt) 
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Στην εικόνα 7.25 παρατηρούμε ότι το φίλτρο έχει αλλοιώσει το σήμα, κυρίως στο 
πλάτος του αλλά και στη μορφή του συμπλέγματος QRS . Το πρόβλημα είναι ότι το 
φίλτρο δεν μειώνει ‘συμμετρικά’ το πλάτος του ΗΚΓ, οπότε και αρχίζει να 
παρουσιάζει αλλοίωση των χαρακτηριστικών του. Το πρόβλημα αυτό δεν φαίνεται 
ίσως τόσο έντονο εδώ, αλλά καθώς αυξάνουμε παραπάνω το μέγεθος του παραθύρου, 
η αλλοίωση γίνεται έντονη. Η διαγνωστική αξία του σήματος έχει μειωθεί και δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 

Η εκτέλεση του αλγορίθμου QRSalgorithm για τη συνολική καταγραφή του 
σήματος επέστρεψε την τιμή 41 για τον αριθμό  των συμπλεγμάτων QRS και έναν 
μέσο καρδιακό ρυθμό 79 παλμοί/λεπτό. Από την Εικόνα 7.22 που απεικονίζει τη 
συνολική κυματομορφή παρατηρούμε ότι όντως ο αριθμός των κορυφών R στο σήμα 
μας, και συνεπώς και των συμπλεγμάτων QRS, είναι 41. Δηλαδή ο αλγόριθμος 
επέστρεψε τη σωστή τιμή και σε αυτή την περίπτωση. Αυτό έγινε κατά την εκτέλεση 
του κώδικα για όλα τα μεγέθη παραθύρου που εφαρμόσαμε (3,15 και 20). 

Το μέγεθος παράθυρου που επιλέξαμε τελικά για τις μετρήσεις μας σε αυτή την 
περίπτωση είναι Μ = 15. Η τιμή αυτή θεωρήθηκε ότι αφαιρεί σε ικανοποιητικό βαθμό 
τον θόρυβο και παράλληλα δεν εξασθενεί ούτε αλλοιώνει σημαντικά το πλάτος και τη 
μορφή του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Η απόφαση αυτή βέβαια πάρθηκε με 
προσωπικά κριτήρια και ίσως μια οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 13-19 μπορεί να δώσει 
επίσης ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το σίγουρο είναι ότι όσο αυξάνουμε το μέγεθος 
παραθύρου Μ τόσο ομαλοποιείται η έντονη διακύμανση του σήματος (λόγω 
θορύβου)  αλλά επίσης αλλοιώνεται και το πλάτος του. Η απόκριση του φίλτρου με 
παράθυρο 15 φαίνεται παρακάτω: 
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Εικόνα 7.26 : : Απόκριση φίλτρου ‘κινούμενου μέσου όρου’ με παράθυρο 15 
 

2.  
 

Ρυθμός δειγματοληψίας  512 δείγματα/sec 
Παράθυρο φίλτρου (M) 15 
Διάρκεια καταγραφής 31,7 sec 
Αρχείο καταγραφής Oscilloscope2.txt 
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Για το αρχείο καταγραφής oscilloscope2.txt το τρέξιμο του κώδικα μας έδωσε τα 
παρακάτω αποτελέσματα, όπου απεικονίζουμε ένα δείγμα διάρκειας 10 sec : 
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Filtered ECG data from file oscilloscope2.txt

 
 

Εικόνα 7.27: Δείγμα αφιλτράριστου και φιλτραρισμένου ΗΚΓ διάρκειας 10 sec. 
Μέγεθος παράθυρου 15 για το φίλτρο moving average (oscilloscope2.txt) 

 
 

Το φασματικό περιεχόμενο του αφιλτράριστου και του φιλτραρισμένου σήματος 
φαίνεται στην εικόνα 7.28. Από την εικόνα αυτή βλέπουμε ότι το αφιλτράριστο σήμα 
περιέχει κάποιες φασματικές συνιστώσες (κορυφές) στη συχνότητα των  50Hz και τα 
πολλαπλάσιά του (100Hz,150Hz κτλ). Μάλιστα στη συχνότητα των 50Hz η 
συνιστώσα έχει ιδιαίτερα αυξημένο πλάτος, το οποίο εκτείνεται και πέρα του πεδίου 
απεικόνισης, κάτι το οποίο σημαίνει ότι διαθέτει αυξημένο ενεργειακό περιεχόμενο 
και παρεμβάλει ισχυρά στο σήμα. Πρόκειται προφανώς για παρεμβολή από την 
συχνότητα της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας (50Hz) και των 
αρμονικών του.  

Στο φασματικό περιεχόμενο του φιλτραρισμένου σήματος βλέπουμε ότι η 
συνιστώσα των 50 Hz έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό, όπως επίσης και όλες οι 
φασματικές συνιστώσες του σήματος σε υψηλότερες συχνότητες. Αντίθετα, το 
φασματικό περιεχόμενο του καρδιακού σήματος φαίνεται να παραμένει σχεδόν 
ανεπηρέαστο, κάτι που συμβάλει τελικά και στο σημαντικά βελτιωμένο αποτέλεσμα 
που προκύπτει. 

Επίσης, να αναφέρουμε ότι σε αυτή την περίπτωση  η συνάρτηση 
QRSalgorithm_function επέστρεψε αριθμό συμπλεγμάτων QRS ίσο με 44 και μέσο 
καρδιακό παλμό 83 παλμούς/ λεπτό.  Αριθμήσαμε και πάλι τις κορυφές τω κυμάτων 
R για το συνολικό σήμα διάρκειας 31,7 sec και βρήκαμε ότι η τιμή αυτή ταυτίζεται 
πλήρως. 
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Εικόνα 7.28 : Φασματικό περιεχόμενο του αφιλτράριστου και φιλτραρισμένου ΗΚΓ 

(αρχείο καταγραφής οscilloscope2.txt) 
 
 
 
 
3. 

Ρυθμός δειγματοληψίας  512 δείγματα/sec 
Παράθυρο φίλτρου (M) 17 
Διάρκεια καταγραφής 18,6 sec 
Αρχείο καταγραφής Listen2.txt 

 
 
Στην περίπτωση αυτή κάναμε χρήση του κώδικα readListenFormat για τη 

διαχείριση των δεδομένων που αποθηκεύονται από το εργαλείο Listen. Επίσης 
χρησιμοποιήσαμε μέγεθος παράθυρου 17 για το φιλτράρισμα του σήματος. Η 
απόκριση του φίλτρου με παράθυρο 17 φαίνεται στην εικόνα 7.29, ενώ το 
αποτέλεσμα του φιλτραρίσματος φαίνεται στην εικόνα 7.30. Στην εικόνα αυτή 
απεικονίζουμε ένα τμήμα 10sec της καταγεγραμμένης κυματομορφής. 
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Εικόνα 7.29 :  Απόκριση φίλτρου ‘κινούμενου μέσου όρου’ με παράθυρο 17 
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Εικόνα 7.30: Δείγμα αφιλτράριστου και φιλτραρισμένου ΗΚΓ διάρκειας 10 sec. 
Μέγεθος παράθυρου 17 για το φίλτρο moving average (Listen2.txt) 

 
 

Βλέπουμε και εδώ ότι το φιλτραρισμένο σήμα απαλλάχθηκε από το μεγαλύτερο 
ποσοστό του θορύβου χωρίς σημαντική εξασθένηση του πλάτους του. Τα αντίστοιχα 
φασματικά περιεχόμενα των παραπάνω σημάτων φαίνονται στην επόμενη εικόνα, 
όπου παρατηρούμε και την καταπίεση των συνιστωσών θορύβου που προέρχονται 
από την τάση δικτύου αλλά και την εξασθένηση όλων των συνιστωσών με συχνότητα 
μεγαλύτερη από 30-35 Hz. 
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Εικόνα 7.31 : Φασματικό περιεχόμενο του αφιλτράριστου και φιλτραρισμένου ΗΚΓ 
(αρχείο καταγραφής Listen2.txt) 

 
Ο αλγόριθμος για την ανίχνευση QRS και παλμού στο καρδιακό σήμα επέστρεψε 

την τιμή 26 και 82 παλμοί/λεπτό αντίστοιχα. Αν απεικονίσουμε το συνολικό 
ηλεκτροκαρδιογράφημα για τη συγκεκριμένη μέτρηση, παρατηρούμε ότι η τιμή για 
τον αριθμό QRS συμπίπτει και πάλι.: 
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Εικόνα 7.32 : Δείγμα αφιλτράριστου και φιλτραρισμένου ΗΚΓ διάρκειας 10 sec. (Μ=17) 
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4. 
Ρυθμός δειγματοληψίας  512 δείγματα/sec 
Παράθυρο φίλτρου (M) Multiple-pass average filtering 
Διάρκεια καταγραφής 25,2 sec 
Αρχείο καταγραφής Listen3.txt 

 
 

Στην τελευταία μέτρηση που κάναμε εφαρμόσαμε μια πρακτική που έχει 
αναφερθεί στη βιβλιογραφία σχετικά με το φιλτράρισμα κινούμενου μέσου όρου 
(moving average). Είναι η πρακτική της πολλαπλής εφαρμογής του φίλτρου moving 
average πάνω στο ίδιο σήμα. 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, το φίλτρο ‘κινούμενου μέσου όρου’ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν βαθυπερατό φίλτρο για τον καθαρισμό του σήματος μας από 
υψίσυχνες φασματικές συνιστώσες θορύβου. Στην πραγματικότητα το φίλτρο 
‘κινούμενου μέσου όρου είναι ένα εξαιρετικό φίλτρο εξομάλυνσης (smoothing filter) 
αλλά ταυτόχρονα και ένα ‘φτωχό’ βαθυπερατό φίλτρο. Και αυτό εξαιτίας του 
χαμηλού βαθμού εξασθένησης απόκρισης συχνότητας (roll-off) του φίλτρου και της 
κακής εξασθένησης στη ζώνη αποκοπής (stopband attenuation). Με την πολλαπλή 
εφαρμογή όμως του φίλτρου πάνω στο σήμα πετυχαίνουμε πρώτα από όλα καλύτερη 
απόκριση συχνότητας του φίλτρου και εξασθένιση στη ζώνη αποκοπής, καθώς και  
συνολικά καλύτερη εξομάλυνση χωρίς σημαντική αλλοίωση στο πλάτος του. 
 

Αυτό μπορεί να φανεί και στην περίπτωση του σήματος μας. Ο κώδικας σε 
Matlab που υλοποιήσαμε μας δίνει την ευελιξία να εφαρμόσουμε το φίλτρο όσες 
φορές θέλουμε στο σήμα, με την προσθήκη μόνο μιας εντολής για κάθε επανάληψη 
που επιθυμούμε: 

y = moving_average(10,y); 
 

Η εντολή αυτή έχει τοποθετηθεί και στο κείμενο του κώδικα με μορφή σχολίου. 
 

Εφαρμόσαμε το φίλτρο στο σήμα μας σταδιακά 1,2 εώς και 4 φορές, όλες με 
παράθυρο 8, και κάθε φορά εξετάζαμε το φασματικό του περιεχόμενο, για να 
παρατηρήσουμε τη μεταβολή του καθώς και για να βγάλουμε συμπεράσματα για την 
απόκριση του φίλτρου. 
Παρακάτω βλέπουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο φάσμα του σήματος σε 
κάθε επανάληψη. Για την καλύτερη παρατήρηση, η απεικόνιση στον κάθετο άξονα 
γίνεται σε dB. 
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Εικόνα 7.33 :Φάσμα αφιλτράριστου και φιλτραρισμένου ΗΚΓ ( 1η εφαρμογή φίλτρου 
moving average – αρχείο Listen3.txt) 

 

 
 

Εικόνα 7.34 : Φάσμα φιλτραρισμένου ΗΚΓ ( 2η εφαρμογή φίλτρου moving average – 
αρχείο Listen3.txt) 

 

 
 

Εικόνα 7.35 : Φάσμα φιλτραρισμένου ΗΚΓ ( 3η εφαρμογή φίλτρου moving average – 
αρχείο Listen3.txt) 
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Εικόνα 7.36 : Φάσμα φιλτραρισμένου ΗΚΓ ( 4η εφαρμογή φίλτρου moving average – 
αρχείο Listen3.txt) 

 
Όπως παρατηρούμε, με την πρώτη εφαρμογή του φίλτρου, παρόλο που οι 

υψίσυχνες συνιστώσες καταπιέζονται, εντούτοις ένα σημαντικό τμήμα τους συνεχίζει 
να συνυπάρχει με το καρδιακό σήμα. Αυτό οφείλεται στην ‘κακή’ εξασθένηση του 
φίλτρου στη ζώνη αποκοπής. Καθώς επαναλαμβάνουμε το φιλτράρισμα οι 
συνιστώσες αυτές σταδιακά εξαλείφονται. Στο τέλος όλες οι φασματικές συνιστώσες 
πάνω από τα 40-50Hz είναι εντελώς καταπιεσμένες. Το συνολικό ‘βαθυπερατό 
φίλτρο’ μπορεί να θεωρηθεί τώρα ότι διαθέτει βελτιωμένα χαρακτηριστικά. 

Ένα τμήμα διάρκειας 10sec από το παραπάνω αφιλτράριστο καρδιακό σήμα 
(αρχείο καταγραφής Listen3.txt) καθώς και η φιλτραρισμένη εκδοχή του μετά από 4 
συνολικές εφαρμογές, με παράθυρο 8, φαίνεται στην επόμενη εικόνα: 
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Εικόνα 7.37: Δείγμα αφιλτράριστου και φιλτραρισμένου ΗΚΓ διάρκειας 10 sec. 
Εφαρμογή του φίλτρου moving average τέσσερις συνολικά φορές (Listen2.txt) 
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Η εκτέλεση του αλγορίθμου QRSalgorithm για τη συγκεκριμένη περίπτωση, μας 
έδωσε αριθμό συμπλεγμάτων QRS ίσο με 34 και καρδιακό ρυθμό 80 παλμοί /λεπτό. 
Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, ο αλγόριθμος υπολόγισε σωστά τις τιμές 
αυτές. 
 
 

7.4.5 Παρατηρήσεις 
 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, βασική επιδίωξη μας κατά το φιλτράρισμα των 
σημάτων ήταν η επιλογή της κατάλληλης τιμής για τον παράγοντα εξομάλυνσης Μ 
(παράθυρο) ώστε να επιτύχουμε μείωση του θορύβου αλλά ταυτόχρονα να 
εξασφαλίσουμε και την μικρότερη δυνατή απώλεια στο χρήσιμο τμήμα του σήματός 
μας (σύμπλεγμα QRS) . Η τιμή αυτή για τον Μ μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα 
με το δείγμα  που θα υποστεί το φιλτράρισμα αλλά και τα κριτήρια του καθενός. 
Βασική επιδίωξη μας ήταν η διατήρηση της διαγνωστικής αξίας του σήματος και γι’ 
αυτό το λόγο επιλέξαμε κάποιες τιμές που θεωρήσαμε ότι ικανοποιούν κάποια 
κριτήρια προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, όπως είδαμε υπάρχει μια πληθώρα 
πιθανών επιλογών όχι μόνο για την τιμή του παράγοντα Μ αλλά ακόμα και για τον 
αριθμό των επαναλήψεων του φιλτραρίσματος πάνω στο ίδιο σήμα, πρακτική η οποία 
όπως είδαμε έχει αρκετά πλεονεκτήματα. 

Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι, η εφαρμογή ενός φίλτρου σε ένα σήμα 
συνεπάγεται υποχρεωτικά και την αποκοπή ενός τμήματος από την ενέργειά του. 
Επίσης, η ύπαρξη ενός ιδανικού φίλτρου που θα αφαιρεί όλες τις τυχαίες συνιστώσες 
θορύβου και θα μας δίνει ως έξοδο το αυθεντικό σήμα φαντάζει πρακτικά αδύνατη. 
Και αυτό γιατί το φασματικό περιεχόμενο του θορύβου συνυπάρχει πολλές φορές με 
αυτό του σήματος, οπότε μια πιθανή προσπάθεια καταπίεσης των φασματικών 
συνιστωσών του θορύβου οδηγεί υποχρεωτικά και σε καταπίεση και αλλοίωση 
τμήματος του σήματος μας.  

Τέλος , παραθέτουμε έναν πίνακα με αποτελέσματα από την εφαρμογή του 
αλγορίθμου ανίχνευσης QRS/καρδιακού ρυθμού σε καρδιακά δείγματα. Τα κελιά με 
παύλα υποδηλώνουν ότι δεν έγινε η αντίστοιχη μέτρηση. 
 

Αρχείο Μέτρηση 
Παλμού 

Μέτρηση 
#QRS 

Πραγματικός 
#QRS 

Oscilloscope1.txt 79 41 41 
Oscilloscope2.txt 83 44 44 

Listen2.txt 82 26 26 
Listen3.txt 80 34 34 
Listen4.txt 89 16 16 
Listen5.txt 88 23 23 

 
Πίνακας 7.2 : Αποτελέσματα εφαρμογής αλγορίθμου QRS σε αποθηκευμένα δείγματα. 

 
Παρατηρούμε ότι υπάρχει πλήρη ταύτιση των αποτελεσμάτων που επέστρεψε ο 
αλγόριθμος με τους πραγματικούς αριθμούς των συμπλεγμάτων QRS σε κάθε δείγμα. 
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7.5 Γενικά Συμπεράσματα - Προεκτάσεις 

 

7.5.1 Γενικά Συμπεράσματα 
 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας έγινε μια μελέτη για την ασύρματη μετάδοση 
βιοσημάτων μέσα από ένα δίκτυο αισθητήρων. Μέσα από αυτή τη μελέτη που κάναμε 
υλοποιήσαμε μια εφαρμογή καταγραφής και μετάδοσης καρδιακού σήματος προς ένα 
σταθμό βάσης, με τη χρήση τέτοιων ασύρματων μονάδων για δίκτυα αισθητήρων. Η 
εφαρμογή δεν περιορίστηκε απλά στη μετάδοση του σήματος αλλά και στην 
απεικόνιση και  περαιτέρω επεξεργασία του στον υπολογιστή, ο οποίος και ήταν ο 
τελικός αποδέκτης. Η υλοποίηση της εφαρμογής έγινε με χρήση και κατάλληλο 
προγραμματισμό της  ασύρματης πλατφόρμας Tmote Sky (Moteiv), ενώ η καταγραφή 
εφαρμόστηκε αρχικά για το καρδιακό σήμα με αντίστοιχη κατασκευή ενός 
κυκλώματος ηλεκτροκαρδιογράφου. Το σύστημα που υλοποιήθηκε σαν εφαρμογή για 
τη μετάδοση βιοσημάτων μπορεί φυσικά να επεκταθεί και σε περισσότερες συσκευές 
καταγραφής, πλην του ηλεκτροκαρδιογράφου, ο οποίος κατασκευάστηκε για αυτό το 
σκοπό μέσα στα πλαίσια της εργασίας αυτής. Η μελέτη που έγινε δηλαδή αφορούσε 
τόσο την σύλληψη του καρδιακού σήματος  ως πρωτογενούς σήματος, με ότι αυτό 
συνεπάγεται από πλευράς απαιτήσεων και προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, όσο  
και την μελέτη όλων σχεδόν των σταδίων που ακολούθησε αυτό μέχρι να 
απεικονιστεί και να επεξεργαστεί κατάλληλα στον υπολογιστή, ύστερα από την 
ασύρματη μετάδοσή του μέσα από το ασύρματο δίκτυο των μονάδων Tmote Sky και 
τις ιδιαίτερες απαιτήσεις αυτών. 

 
Για το λόγο αυτό, αρχικά επικεντρωθήκαμε στα βασικά χαρακτηριστικά των 

ασύρματων δικτύων αισθητήρων, όσο και των βασικών μονάδων-κόμβων από τις 
οποίες αποτελούνται. Τα βασικά πλεονεκτήματα των μονάδων αυτών είναι ότι 
συνδυάζουν δυνατότητες αποθήκευσης, επεξεργασίας και επικοινωνίας έτσι ώστε να 
επιτυγχάνουν την εκτέλεση πολλαπλών διεργασιών και να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε ένα πλήθος εφαρμογών,  ύστερα από προγραμματισμό τους, 
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των σχεδιαστών τέτοιων συστημάτων. Μάλιστα, όλα 
αυτά τα χαρακτηριστικά προσφέρονται με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση 
ενέργειας και το μικρότερο δυνατό κόστος. Κάποια από τα χαρακτηριστικά που 
θέτονται ως βασικοί στόχοι υλοποίησης τέτοιων δικτύων είναι ο χρόνος ζωής, 
δεδομένου ότι πολλά από τα δίκτυα αυτά  τροφοδοτούνται από συσσωρευτές, το 
μέγεθος  κάλυψης και η επεκτασιμότητα, το κόστος παραγωγής και η ευκολία 
ανάπτυξης, η αντοχή σε σφάλματα, οι δυνατότητες συγχρονισμού και ο χρόνος 
απόκρισης σε συμβάντα, καθώς και η ασφάλεια που παρέχουν στον τελικό χρήστη. 

 
Μέσα από την περιγραφή των κυριότερων πλατφορμών που υλοποιούν τα 

σημερινά δίκτυα αισθητήρων, επικεντρωθήκαμε στην πλατφόρμα Tmote Sky 
(Moteiv), η οποία είναι και η μονάδα που χρησιμοποιήσαμε για την εφαρμογή μας. Η 
μονάδα tmote χρησιμοποιεί το πρότυπο IEEE 802.15.4 για την επικοινωνία, 
εκπέμποντας στη συχνότητα των 2.4GHZ με μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων 
τα 250 Kbps. Τα σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χαμηλή κατανάλωση 
ισχύος, ο μικρός χρόνος αφύπνισης, οι μεγάλες  δυνατότητες επέκτασης και  η 
ευχρηστία του οδήγησε στην επιλογή της για την υλοποίηση της εφαρμογή μας. 
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Η λειτουργία του Tmote Sky βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα TinyOS, 
σχεδιασμένο ειδικά για ενσωματωμένα συστήματα. Όλη η οργανωτική δομή του 
TinyOS, οι βιβλιοθήκες και οι εφαρμογές είναι γραμμένες, όπως είπαμε, στη γλώσσα 
προγραμματισμού NesC. Στην εργασία μας περιγράψαμε αναλυτικά τις 
σημαντικότερες ιδιοτητες τόσο του TinyOS όσο και της NesC, καθώς στη συνέχεια 
χρειάστηκε να προγραμματίσουμε την πλατφόρμα Tmote Sky με αυτή τη γλώσσα 
ώστε να υλοποιήσουμε την εφαρμογή μας. Η εφαρμογή μας απαιτούσε την 
δειγματοληψία του καρδιακού σήματος από μια κατάλληλα ορισμένη θύρα εισόδου 
του A/D μετατροπέα του Tmote Sky και την αποστολή του σε ένα σταθμό βάσης, που 
σε αυτή την περίπτωση ήταν ένα άλλο tmote συνδεδεμένο με έναν φορητό 
υπολογιστή. Σημαντικά στοιχεία κατά την υλοποίηση του κώδικα της εφαρμογής για 
τον προγραμματισμό της μονάδας αυτής ήταν η επιλογή του κατάλληλου ρυθμού 
δειγματοληψίας του σήματος από την είσοδο του ADC αλλά και ο τρόπος αποστολής 
τους. Η αποστολή των δεδομένων γίνεται με πακέτα, τα οποία περιέχουν, εκτός των 
άλλων πεδίων, συγκεκριμένα πεδία στα οποία αποθηκεύονται τα δείγματα από τον 
ADC, σε κατάλληλη μορφή. Έτσι πραγματοποιήθηκε μια μελέτη της δομής των 
πακέτων αυτών και της μορφής με την οποία αποθηκεύονται οι τιμές των μετρήσεων 
μας, καθώς και του πεδίου τιμών που λαμβάνουν αυτές.  Επίσης όσον αφορά τον 
τρόπο αποστολής , η αρχική υλοποίηση ήταν να στέλνεται κάθε τιμή δείγματος από 
τον ADC ασύρματα. Διαπιστώσαμε όμως ότι η μονάδα tmote δεν μπορούσε 
ουσιαστικά να στείλει περισσότερα από 100-125 πακέτα κάθε δευτερόλεπτο, οπότε 
και χάναμε πακέτα με βάση το ρυθμό δειγματοληψίας που είχαμε ορίσει για το σήμα 
μας (512Hz), αφού δεν είχε ολοκληρωθεί κάθε φορά η μετάδοση των προηγούμενων. 
Έτσι, καταλήξαμε στο να στέλνουμε σε κάθε πακέτο δέκα (10) διαδοχικές μετρήσεις 
του ADC, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την σωστή ‘διαχείριση’ του αυξημένου 
ρυθμού δειγματοληψίας για το σήμα μας.  

 
Εκτός από την αναλυτική περιγραφή του κώδικα της εφαρμογής μας για το 

τμήμα αποστολής του σήματος μας, στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στο τμήμα λήψης 
και στη σωστή απεικόνιση και επεξεργασία του. Όπως αναφέραμε, το σήμα 
αποστελλόταν ασύρματα σε ένα σταθμό βάσης, δηλαδή στη δεύτερη μονάδα tmote, 
συνδεδεμένη με τον υπολογιστή μέσω της θύρας USB. Περιγράψαμε την εφαρμογή 
με την οποία ήταν προγραμματισμένη η συγκεκριμένη μονάδα, η οποία προωθούσε 
στη σειριακή θύρα του υπολογιστή τα πακέτα που λάμβανε ασύρματα και στη 
συνέχεια αναφερθήκαμε στα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για την απεικόνιση του 
σήματος (Listen, Oscilloscope, SerialForwarder) και του τρόπου που αυτά χειρίζονται 
τα λαμβανόμενα πακέτα. 

 
Όσον αφορά το καρδιακό σήμα, το οποίο αποτέλεσε και το σήμα καταγραφής 

μας, αναφέραμε τα στάδια υλοποίησης του κυκλώματος του ηλεκτροκαρδιογράφου. 
Έγινε αναλυτική περιγραφή όλων των επιμέρους σταδίων από τα οποία πέρασε το 
σήμα, έτσι ώστε από την πρωτογενή του μορφή να φτάσει στην έξοδο του 
κυκλώματος με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για να μπει στην είσοδο της 
πλατφόρμας Tmote Sky. Μάλιστα, διαπιστώσαμε ότι η επίδραση του θορύβου στο 
σήμα ήταν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. 
Περιγράψαμε τις κύριες μορφές θορύβου που παρουσιάζονται στο σήμα μας και 
δώσαμε τρόπους αντιμετώπισής τους. Το συμπέρασμα ήταν ότι , επειδή τα πρωτογενή 
σήματα που λαμβάνονται από τα ηλεκτρόδια είναι πολύ ασθενή (της τάξης των λίγων 
mV) και το χρήσιμο εύρος ζώνης που καλύπτουν κυμαίνεται μεταξύ 0-100Hz 
περίπου, η ευαισθησία τους στο θόρυβο είναι ιδιαίτερα αυξημένη και λόγω της 
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μεγάλης ενίσχυσης στην οποία υποβάλαμε τα σήματα αυτά, κάποιες συνιστώσες 
θορύβου καταφέρνουν να περνούν από τα φίλτρα και να παραμορφώνουν το σήμα. 
Επίσης οι απαιτήσεις στα υλικά του κυκλώματος είναι αυξημένες ως προς την 
ευαισθησία και τη σταθερότητα λειτουργίας τους. 

 
Το σήμα που λαμβάναμε τελικά στον υπολογιστή, έφτανε σε μορφή πακέτων 

που έπρεπε επεξεργαστούν. Επιπλέον, περιείχε κάποιες συνιστώσες θορύβου οι 
οποίες έπρεπε να ελαχιστοποιηθούν μέσω κατάλληλης επεξεργασίας του, ώστε να 
βελτιωθεί η διαγνωστική του αξία. Για το λόγο αυτό υλοποιήθηκε, σε περιβάλλον 
Matlab, κώδικας o οποίος διαχειρίζεται κατάλληλα τα εισερχόμενα πακέτα 
δεδομένων, ξεχωρίζει τις τιμές των δειγμάτων του ADC που αποτελούν το σήμα μας 
και στη συνέχεια τα επεξεργάζεται. Για το φιλτράρισμα επιλέχθηκε ο αλγόριθμος 
κινούμενου μέσου όρου, καθώς αποδείχθηκε ότι έδινε ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Παράλληλα υλοποιήθηκε κώδικας για την ανίχνευση των συμπλεγμάτων QRS που 
αποτελούν το καρδιακό σήμα καθώς και για τον υπολογισμό του καρδιακού ρυθμού. 
Τέλος, να αναφέρουμε ότι έγινε και διασύνδεση του παλμογράφου και του 
υπολογιστή μέσω GPIB διεπαφής, με τη συγγραφή κατάλληλου κώδικα στο Matlab, 
ώστε να μπορούμε να αποθηκεύουμε τις μετρήσεις από τον παλμογράφο, όποτε αυτό 
κρινόταν αναγκαίο. 

 
Οι μετρήσεις που έγιναν στη συνέχεια, η αποθήκευση δειγμάτων και η εφαρμογή 

του φίλτρου κινούμενου μέσου όρου με επιλογή του κατάλληλου παράθυρου μας 
οδήγησε σε σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία και αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7. 
Όπως αναφέρθηκε ξανά, βασική επιδίωξη μας κατά το φιλτράρισμα των σημάτων 
ήταν η επιλογή της κατάλληλης τιμής για τον παράγοντα εξομάλυνσης Μ (παράθυρο) 
ώστε να επιτύχουμε μείωση του θορύβου αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε και 
την μικρότερη δυνατή απώλεια στο χρήσιμο τμήμα του σήματός μας (σύμπλεγμα 
QRS). Επίσης η εφαρμογή του αλγορίθμου για ανίχνευση συμπλεγμάτων QRS και 
συχνότητας καρδιακού παλμού έδειξε ότι σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων έδινε 
σωστά αποτελέσματα. Τελικός στόχος της επεξεργασίας ήταν η βελτίωση της 
διαγνωστικής αξίας του σήματος. 
 
 

7.5.2 Προεκτάσεις 
 

Με βάση όλη την πορεία που ακολουθήσαμε στα πλαίσια της εργασίας και των 
συμπερασμάτων που αναφέραμε παραπάνω αλλά και σε όλα τα προηγούμενα 
κεφάλαια, υπάρχουν αρκετές ιδέες-προτάσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν 
προς  προέκταση και πειραματισμό. 

Αρχικά, αναφερόμενοι στο κύκλωμα του ηλεκτροκαρδιογράφου που 
κατασκευάσαμε, υπάρχουν μερικές κινήσεις που μπορούν να γίνουν ώστε να 
βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ποιότητα του σήματος που λαμβάνουμε στην έξοδό 
του. Έτσι, η χρήση ομοαξονικών καλωδίων καθώς και η τοποθέτηση του μέσα σε 
μεταλλικό κουτί το οποίο θα γειώνεται μπορεί να προσφέρει μια θωράκιση από 
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Επίσης, βασικής σημασίας είναι και η βελτίωση της 
γείωσης με την οποία συνδέεται το κύκλωμα. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι, τα 
εμπορικά συστήματα ηλεκτροκαρδιογράφων γενικά συνδυάζουν έναν ή 
περισσότερους ενισχυτές οργάνου μέτρησης (instrumentation amplifiers) με 
εξαιρετικές δυνατότητες απόρριψης κοινού σήματος παρεμβολής και ενίσχυσης των 
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χαρακτηριστικών του καρδιακού σήματος, ενσωματώνοντας επίσης ειδικά 
προορισμένα κυκλώματα επεξεργασίας για τη βελτίωση του σήματος καταγραφής. Ως 
εκ τούτου είναι πρακτικά αδύνατο ένα κύκλωμα που κατασκευάστηκε στο 
εργαστήριο με περιορισμένα υλικά και με κολλήσεις στο χέρι να μπορέσει να 
συγκριθεί σε ποιότητα σήματος τέτοια συστήματα. Το σίγουρο είναι ότι καταφέραμε 
να απεικονίσουμε ένα αρκετά καλό σήμα που ικανοποιούσε τις προδιαγραφές για την 
εφαρμογή μας. 

 
Ένα πρώτο βήμα που θα μπορούσε να γίνει με βάση τον κώδικα που έχει ήδη 

υλοποιηθεί θα ήταν η προσθήκη και συλλογή δεδομένων και άλλων αισθητήρων στη 
πλατφόρμα Tmote Sky, εκτός του ηλεκτροκαρδιογράφου. Αυτοί οι αισθητήρες θα 
μπορούσαν να είναι είτε επιταχυνσιόμετρα (accelerometers) για την καταγραφή της 
αναπνοής ενός ατόμου μέσω των κινήσεων του θώρακα ή γενικότερα της κίνησής του 
μέσα στο χώρο ή ακόμα και αισθητήρες για την καταγραφή του κορεσμού οξυγόνου 
στο αίμα. Αυτές οι δύο παράμετροι περιέχουν σημαντικές πληροφορίες οι οποίες 
μπορεί να φανούν χρήσιμες σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται επείγουσα ιατρική 
βοήθεια. 

 
Η εφαρμογή θα μπορούσε να επεκταθεί με τροποποίηση του κώδικα ώστε η 

πλατφόρμα Tmote Sky να συνδυάζει ταυτόχρονα τη χρήση περισσότερων από έναν 
αισθητήρων, να  συνδυάζει τα δεδομένα που λαμβάνει και ίσως να εκτελεί κάποιου 
είδους επεξεργασία πριν τα μεταδώσει ασύρματα. Αυτή η επεξεργασία θα μπορούσε 
να περιλαμβάνει και την εκτέλεση αλγορίθμων για την εξαγωγή σημαντικών 
παραμέτρων ή ακόμα και την αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων, με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια που θα έχουν τεθεί. Έτσι, για παράδειγμα, ο κάθε κόμβος θα 
μπορούσε εκτός από το να στέλνει συνεχώς δεδομένα σε κάποιο σταθμό βάσης, να τα 
επεξεργάζεται πρώτα και να μεταδίδει ασύρματα μόνο συγκεκριμένες τιμές που 
προκύπτουν από την επεξεργασία αυτή ή να ειδοποιεί για  καταστάσεις κινδύνου όταν 
αυτό απαιτείται. Η πρακτική αυτή θα μπορούσε φυσικά να μειώσει την κατανάλωση 
ενέργειας, εφόσον το πιο ενεργοβόρο τμήμα ενός τέτοιου συστήματος είναι το τμήμα 
μετάδοσης δεδομένων. Επιπλέον θα μπορούσε να μειώσει πιθανή συμφόρηση του 
δικτύου λόγω αυξημένης κίνησης δεδομένων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την 
ποιότητα του. Βέβαια η ενσωμάτωση τοπικής επεξεργασίας σήματος και η 
παράλληλη μετάδοσή τους αυξάνει και την απασχόληση του επεξεργαστή, ενώ 
εισάγει και επιπλέον παράγοντες ως προς την συμπεριφορά και τις απαιτήσεις, 
θέματα που οφείλει να εξετάσει ο σχεδιαστής ενός συστήματος προτού υλοποιήσει 
την εφαρμογή του, αντισταθμίζοντας τα οφέλη και τα μειονεκτήματα που μπορεί να 
προκύψουν από μια τέτοια κίνησή για το συγκεκριμένο τύπο της εφαρμογής που 
καλείται να υλοποιήσει. 

 
Επίσης, ο κώδικας της εφαρμογής θα μπορούσε να τροποποιηθεί ώστε να 

υποστηρίζει multihop επικοινωνία μεταξύ των κόμβων. Η multihop επικοινωνία είναι 
ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Με 
τη χρήση multi-hop τεχνικών είναι εφικτή η επέκταση της κάλυψης αρκετά πιο 
μακριά από την ακτίνα που επιτρέπει ο χρησιμοποιούμενος πομπός. Μπορεί επίσης 
να βελτιώσει την ενεργειακή συμπεριφορά του δικτύου καθώς στηρίζεται στην 
επικοινωνία μεταξύ των κόμβων για τη μετάδοση των δεδομένων στον τελικό 
προορισμό. Δίνει τη δυνατότητα, μέσα από κατάλληλο σχεδιασμό και υλοποίηση 
αλγορίθμου, δημιουργίας αυτοδικτυούμενων συστημάτων αισθητήρων με δυνατότητα 
αποκατάστασης χαμένων κόμβων και αυτόματης ενσωμάτωσης νέων μελών στο 
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δίκτυο. Απαραίτητη είναι προς αυτή την κατεύθυνση και η μελέτη και υλοποίηση 
αλγορίθμων που θα επιτρέπουν αξιόπιστη και γρήγορη δρομολόγηση δεδομένων προς 
τον τελικό κόμβο-προορισμό. Η υλοποίηση αυτών των αλγορίθμων μπορεί να δώσει 
δυναμικό χαρακτήρα στο δίκτυο ώστε να ανταπεξέρχεται  εύκολα στην μεταβολή της 
θέσης των κόμβων ή στην περίπτωση απώλειας κάποιων από αυτών. Με τον τρόπο 
αυτό, ένας γιατρός σε κάποιο χώρο νοσηλείας θα μπορούσε να κινείται μέσα στο 
κτίριο και να έχει ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες σε μια φορητή συσκευή τις 
πληροφορίες που αφορούν κάποιο συγκεκριμένο ασθενή. Επίσης ένας ασθενής, θα 
μπορούσε να κινείται μέσα στο χώρο του νοσοκομείου ή ακόμα και του σπιτιού του 
και η συνδεδεμένη πάνω σε αυτόν μονάδα αισθητήρα να μεταδίδει συνεχώς τα 
δεδομένα που καταγράφει σε κάποιο σταθμό βάσης, μέσα από τη δρομολόγησή τους 
στους κατάλληλους κόμβους κάθε φορά. Όλα τα παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο μελέτης και πειραματισμού προς επέκταση της εφαρμογής. 

 
Μια ακόμα σημαντική παράμετρος που θα μπορούσε να εξεταστεί είναι και η 

δυνατότητα αύξησης του ρυθμού δειγματοληψίας από την είσοδο του ADC του 
Tmote Sky. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως η επιλογή του ρυθμού 
δειγματοληψίας  αποτέλεσε  ένα σημείο που μας απασχόλησε ιδιαίτερα κατά την 
υλοποίηση της εφαρμογής μας, λόγω και των περιορισμών που υπήρχαν και από τη 
μονάδα Tmote Sky για την αποστολή των πακέτων. Με τον Timer που 
χρησιμοποιήσαμε (μέσω του οποίου καθορίζουμε έμμεσα το ρυθμό δειγματοληψίας) 
δεν μπορούμε να πετύχουμε σημαντική αύξηση του ρυθμού δειγματοληψίας. Για το 
λόγο αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν hardware timer που λειτουργεί σε 
ασύγχρονο πλαίσιο. Προς αυτή την κατεύθυνση εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης του 
TimerB και εφαρμογής High Frequency Sampling. 

 Επίσης, μια σημαντική δυνατότητα που παρέχει το Tmote Sky και μπορεί να 
εξεταστεί, είναι η ενεργοποίηση, με κατάλληλη υλοποίηση κώδικα, του DMA. Ο 
ελεγκτής DMA, όπως αναφέραμε και στο Κεφάλαιο 2,  επιτρέπει σε εφαρμογές να 
εκτελούν διεργασίες όπως η δειγματοληψία του ADC, η έξοδος ενός σήματος στον 
ψηφιακό-αναλογικό μετατροπέα DAC καθώς και η ασύρματη μετάδοση δεδομένων 
χωρίς τη μεσολάβηση της μονάδας του Μικροελεγκτή (MCU). Με τη χρήση αυτής 
της δυνατότητας μπορούμε θεωρητικά να βελτιώσουμε τις επιδόσεις και το ρυθμό 
δειγματοληψίας μέχρι και 200ksamples/sec σε σύγκριση με τη μέγιστη δυνατότητα 
των 10ksamples/sec σε μικροελεγκτές χωρίς  DMA. Βέβαια, σε όλα τα παραπάνω 
πρέπει να εξεταστεί και το θέμα της δυνατότητας ασύρματης αποστολής πακέτων 
δεδομένων σε τόσο μεγάλο ρυθμό. Μάλιστα αυτό είναι και ένα σημείο που πρέπει να 
διερευνηθεί περαιτέρω καθώς μας απασχόλησε αρκετά. Αλλιώς μια αύξηση του 
ρυθμού δειγματοληψίας παραμένει ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα, στην περίπτωση 
εκείνη που θέλουμε να έχουμε και μετάδοση δεδομένων με παρόμοιο ρυθμό. Τέλος, 
πρέπει να εξεταστεί και το φαινόμενο της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς μια αύξηση 
της συχνότητας δειγματοληψίας οδηγεί και σε αύξηση του duty cycle της μονάδας. 
Βέβαια, σε περίπτωση τροφοδότησης από μια σταθερή πηγή αυτό ίσως δεν μας 
απασχολεί αρκετά, αλλά σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η φορητότητα  και η 
μεγάλη διάρκεια αυτονομίας τότε πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

 
Κάποιες ακόμα προτάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν είναι η συγγραφή 

κώδικα που θα επιτρέπει την επικοινωνία ενός χρήστη του ασύρματου δικτύου 
αισθητήρων με συγκεκριμένους κόμβους του δικτύου, για τη συλλογή πληροφοριών 
αλλά και τη διαχείριση της λειτουργίας τους. Η προσομοίωση του δικτύου μέσω του 
εργαλείου που παρέχει το TinyOS για αυτό το σκοπό, το TOSSIM, καθώς και η 
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οπτικοποίηση του μέσω του TinyViz αποτελούν επίσης θέματα που μπορούν να 
εξεταστούν. 

Όσον αφορά την επεξεργασία του σήματος, να αναφέρουμε επίσης την ανάγκη 
σύνδεσης του εργαλείου Matlab με το TinyOS και του δικτύου αισθητήρων για 
πραγματικού χρόνου επεξεργασία και απεικόνιση δεδομένων κατευθείαν μέσα από το 
περιβάλλον του Matlab. Παράλληλα, όσον αφορά τον αλγόριθμο ανίχνευσης QRS και 
συχνότητας καρδιακού παλμού, αν και αξιόπιστος όπως αποδείχθηκε στο μεγαλύτερο 
τμήμα των μετρήσεων που πραγματοποιήσαμε, μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με την 
ενσωμάτωση ιδιοτήτων αυτόματης προσαρμογής, σε πραγματικό χρόνο, στο σήμα 
εισόδου (καρδιακό σήμα) για την εξαγωγή ακόμα πιο αξιόπιστων  αποτελεσμάτων. 
Ήδη στη διεθνή βιβλιογραφία έχει προταθεί ένα πλήθος τέτοιων αλγορίθμων που 
εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά επιτυχούς διάγνωσης. 

 
Τέλος, μπορούμε να αναφέρουμε σαν μια ακόμα ιδέα για μελλοντική εργασία, τη 

δημιουργία λογισμικού  που θα επιτρέπει τη χωροταξική γραφική απεικόνιση του 
δικτύου (localization) και τον χωρικό εντοπισμό του κάθε κόμβου, ξεχωριστά. 
Μάλιστα, το θέμα αυτό έχει γίνει αντικείμενο έρευνας επιστημονικών ομάδων, ενώ 
μπορεί να βρει και σημαντική εφαρμογή στον τομέα της Ιατρικής περίθαλψης.  
 

Η χρήση συστημάτων ασύρματης τηλεμετρίας αποτελεί μια πραγματικότητα εδώ 
και καιρό. Πολλές συσκευές έχουν αναπτυχθεί και διατίθενται στο εμπόριο, 
συμπεριλαμβανομένων των καρδιογράφων  και άλλων συσκευών καταγραφής 
ζωτικών σημάτων. Όλες όμως αυτές οι συσκευές έχουν απλά σχεδιαστεί ώστε να 
‘καταργήσουν’ το καλώδιο μεταξύ του ασθενή και της συσκευής απεικόνισης. Δεν 
προορίζονται όμως για συμμετοχή σε δίκτυο, ώστε να μπορούν να ανταλλάσουν 
δεδομένα, να επικοινωνούν, να μεταδίδουν ταυτόχρονα σε πολλαπλούς παραλήπτες 
και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης τους σε ένα πλήθος εφαρμογών, διατηρώντας 
παράλληλα σημαντικά μειωμένο μέγεθος και ικανότητα αυτονομίας. Εδώ είναι που 
τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων  καινοτομούν. 

Η τάση που επικρατεί αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν τα δίκτυα αισθητήρων στις ιατρικές εφαρμογές αλλά και στη ζωή 
μας γενικότερα, στο άμεσο μέλλον. Μάλιστα, υπάρχουν κάποιες βασικές  απαιτήσεις 
τις οποίες τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων μπορούν και καλούνται να  
ικανοποιήσουν ιδιαίτερα για τις Ιατρικές εφαρμογές. Αυτές περιλαμβάνουν την 
απαίτηση χρήσης μικρών, φορητών αισθητήρων, τη δυνατότητα αξιόπιστης και 
αποδοτικής ασύρματης επικοινωνίας, τη δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης δεδομένων 
σε πολλαπλούς αποδέκτες, την ικανότητα αυτοοργάνωσης σε περιπτώσεις αλλαγής 
και μετακίνησης κόμβων (λόγω μετακίνησης ιατρικού προσωπικού αλλά και 
ασθενών) καθώς και την απαίτηση για ασφάλεια στη διακίνηση των ‘ευαίσθητων’ 
δεδομένων, με τη χρήση αλγορίθμων κρυπτογραφίας.  

Το σίγουρο είναι ότι η προοπτική της χρήσης ασύρματων δικτύων αισθητήρων, 
θα μπορούσε να επιδράσει θετικά σε ένα μεγάλο πλήθος ιατρικών, και όχι μόνο, 
εφαρμογών και να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Κώδικας της εφαρμογής EcgSense σε γλώσσα NesC 

 
 
Αρχείο EcgSense.nc 
 
includes adc0; 
includes Oscope; 
 
 
configuration EcgSense 
{ 
   provides { 
      interface StdControl; 
   } 
} 
 
implementation 
{ 
   components Main, EcgSenseM, TimerC, GenericComm, LedsC, ADCC, 
OscopeC; 
    
    
   Main.StdControl -> EcgSenseM; 
   Main.StdControl -> OscopeC.StdControl; 
   Main.StdControl -> GenericComm.Control; 
   Main.StdControl -> ADCC; 
   Main.StdControl -> TimerC; 
 
   StdControl = EcgSenseM; 
 
   EcgSenseM.OEcgSense -> OscopeC.Oscope[0]; 
   EcgSenseM.Timer -> TimerC.Timer[unique("Timer")]; 
   EcgSenseM.Leds -> LedsC; 
   EcgSenseM.ADC -> ADCC.ADC[TOS_ADC_ADC0_PORT]; 
   EcgSenseM.ADCControl -> ADCC; 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Παράρτημα Κώδικες Υλοποίησης Εφαρμογών 

 224 

 
 
Αρχείο EcgSenseM.nc 
 
module EcgSenseM 
{ 
  provides interface StdControl; 
  uses interface Timer; 
  uses interface Leds; 
  uses interface ADC; 
  uses interface ADCControl; 
  uses interface Oscope as OEcgSense;  
} 
implementation 
{ 
  TOS_Msg m_msg; 
  int m_int; 
   
  command result_t StdControl.init() 
  { 
    atomic m_int = 0; 
    call Leds.init(); 
    call Leds.redOn(); 
    call ADCControl.init(); 
    call ADCControl.bindPort( TOS_ADC_ADC0_PORT, 
TOSH_ACTUAL_ADC_ADC0_PORT ); 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  command result_t StdControl.start() 
  { 
    call Timer.start( TIMER_REPEAT, 2); 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  command result_t StdControl.stop() 
  { 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  event result_t Timer.fired() 
  { 
    call ADC.getData(); 
    call Leds.yellowToggle(); 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  task void putData() { 
 call OEcgSense.put(m_int); 
  }     
 
  async event result_t ADC.dataReady( uint16_t data ) 
  { 
    atomic m_int = data; 
    post putData(); 
    return SUCCESS; 
  } 
} 
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Αρχείο header  adc0.h  
 
enum 
{ 
TOS_ADC_ADC0_PORT = unique("ADCPort"), 
TOSH_ACTUAL_ADC_ADC0_PORT = ASSOCIATE_ADC_CHANNEL( 
INPUT_CHANNEL_A0, 
REFERENCE_VREFplus_AVss, 
REFVOLT_LEVEL_2_5 
), 
}; 
 
 
 
 
Αρχείο Oscope.h 
 
//$Id: Oscope.h,v 1.1 2004/06/12 15:52:36 cssharp Exp $ 
 
/* "Copyright (c) 2000-2003 The Regents of the University of California.   
 * All rights reserved. 
 * 
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 
 * documentation for any purpose, without fee, and without written agreement 
 * is hereby granted, provided that the above copyright notice, the following 
 * two paragraphs and the author appear in all copies of this software. 
 *  
 * IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY PARTY FOR 
 * DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT 
 * OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE UNIVERSITY 
 * OF CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
 *  
 * THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, 
 * INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
 * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS 
 * ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS NO OBLIGATION TO 
 * PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS." 
 */ 
 
// @author Nelson Lee 
// @author Cory Sharp <cssharp@eecs.berkeley.edu> 
 
#ifndef _H_Oscope_h 
#define _H_Oscope_h 
 
#ifndef OSCOPE_MAX_CHANNELS 
#define OSCOPE_MAX_CHANNELS 2 
#endif 
 
enum 
{ 
  OSCOPE_BUFFER_SIZE = 10, 
 
  AM_OSCOPEMSG = 10, 
  AM_OSCOPERESETMSG = 32, 
}; 
 
typedef struct OscopeMsg 
{ 
  uint16_t sourceMoteID; 
  uint16_t lastSampleNumber; 
  uint16_t channel; 
  uint16_t data[OSCOPE_BUFFER_SIZE]; 
} OscopeMsg_t; 
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typedef struct OscopeResetMsg 
{ 
  /* Empty payload! */ 
} OscopeResetMsg_t; 
 
#endif//_H_Oscope_h 
 
 
 
Αρχείο OscopeC.nc 
 
//$Id: OscopeC.nc,v 1.1 2004/06/12 15:52:36 cssharp Exp $ 
 
/* "Copyright (c) 2000-2003 The Regents of the University of California.   
 * All rights reserved. 
 * 
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 
 * documentation for any purpose, without fee, and without written agreement 
 * is hereby granted, provided that the above copyright notice, the following 
 * two paragraphs and the author appear in all copies of this software. 
 *  
 * IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY PARTY FOR 
 * DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT 
 * OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE UNIVERSITY 
 * OF CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
 *  
 * THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, 
 * INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
 * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS 
 * ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS NO OBLIGATION TO 
 * PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS." 
 */ 
 
// @author Cory Sharp <cssharp@eecs.berkeley.edu> 
 
includes Oscope; 
 
configuration OscopeC 
{ 
  provides interface StdControl; 
  provides interface Oscope[uint8_t channel]; 
} 
implementation 
{ 
  components OscopeM 
    , GenericComm as Comm 
    ; 
 
  StdControl = OscopeM; 
  Oscope = OscopeM; 
 
  OscopeM.ResetCounterMsg -> Comm.ReceiveMsg[AM_OSCOPERESETMSG]; 
  OscopeM.DataMsg -> Comm.SendMsg[AM_OSCOPEMSG]; 
} 
 
 
Αρχείο OscopeM.nc 
 
//$Id: OscopeM.nc,v 1.2 2004/12/02 23:21:07 cssharp Exp $ 
 
/* "Copyright (c) 2000-2003 The Regents of the University of California.   
 * All rights reserved. 
 * 
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 
 * documentation for any purpose, without fee, and without written agreement 
 * is hereby granted, provided that the above copyright notice, the following 
 * two paragraphs and the author appear in all copies of this software. 
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 *  
 * IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY PARTY FOR 
 * DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT 
 * OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE UNIVERSITY 
 * OF CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
 *  
 * THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, 
 * INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
 * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS 
 * ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS NO OBLIGATION TO 
 * PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS." 
 */ 
 
// @author Cory Sharp <cssharp@eecs.berkeley.edu> 
 
includes Oscope; 
 
module OscopeM 
{ 
  provides interface StdControl; 
  provides interface Oscope[uint8_t channel]; 
  uses interface SendMsg as DataMsg; 
  uses interface ReceiveMsg as ResetCounterMsg; 
} 
implementation 
{ 
  enum 
  { 
    MAX_CHANNELS = OSCOPE_MAX_CHANNELS, 
    BUFFER_SIZE = OSCOPE_BUFFER_SIZE, 
  }; 
 
  typedef struct 
  { 
    uint8_t index; 
    bool send_data_ready; 
    uint16_t lastCount; 
    uint16_t count; 
    uint16_t data[BUFFER_SIZE]; 
    uint16_t send_data[BUFFER_SIZE]; 
  } OscopeData_t; 
 
  TOS_Msg m_msg; 
  int m_is_sending; 
  int m_send_next; 
 
  OscopeData_t m_data[ MAX_CHANNELS ]; 
 
  // reset invoked on any one channel resets all channels.  The oscilloscope 
  // visualization is really only useful when all channels are synchronized. 
 
  command void Oscope.reset[uint8_t channel]() 
  { 
    OscopeData_t* ch = m_data+0; 
    OscopeData_t* chend = m_data+MAX_CHANNELS; 
 
    atomic 
    { 
      for( ; ch != chend; ch++ ) 
      { 
 ch->index = 0; 
 ch->send_data_ready = FALSE; 
 ch->count = 0; 
      } 
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    } 
 
    m_send_next = 0; 
    m_is_sending = FALSE; 
  } 
 
  command result_t StdControl.init() 
  { 
    call Oscope.reset[MAX_CHANNELS](); 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  command result_t StdControl.start() 
  { 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  command result_t StdControl.stop() 
  { 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  // sendHelper and sendHelperTask post tasks to retry sending a packet 
until 
  // DataMsg.send returns SUCCESS.  It's guarded by m_is_sending so that a 
call 
  // to Oscope.reset() also flushes any pending sendHelperTask. 
 
  void sendHelper(); 
  task void sendHelperTask() 
  { 
    sendHelper(); 
  } 
 
  void sendHelper() 
  { 
    if( m_is_sending == TRUE ) 
    { 
      if( call DataMsg.send( TOS_BCAST_ADDR, sizeof(OscopeMsg_t), 
&m_msg ) == FAIL ) 
      { 
 if( post sendHelperTask() == FALSE ) 
   m_is_sending = FALSE; //the task didn't post, nothing to do 
but drop the msg 
      } 
    } 
  } 
 
  int channel_inc( int ch, int inc ) 
  { 
    ch += inc; 
    if( ch >= MAX_CHANNELS ) 
      ch -= MAX_CHANNELS; 
    return ch; 
  } 
 
 
  // send tries to be a little fair by transmitting pending channels round 
  // robin instead of possibly letting one channel starve another.  Also, as 
  // soon as a pending channel is found, its data is stuffed into the local 
  // TOS_Msg.  The channel is then allowed to aggregate new, additional 
data, 
  // possibly before the message is sent. 
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  task void send() 
  { 
    if( m_is_sending == FALSE ) 
    { 
      int i; 
      OscopeData_t* chbegin = m_data + 0; 
      OscopeData_t* chend = m_data + MAX_CHANNELS; 
      OscopeData_t* ch = m_data + m_send_next; 
 
      for( i=0; i<MAX_CHANNELS; i++ ) 
      { 
 if( ch->send_data_ready == TRUE ) 
 { 
   OscopeMsg_t* body = (OscopeMsg_t*)m_msg.data; 
   int n = channel_inc( i, m_send_next ); 
 
   body->sourceMoteID = TOS_LOCAL_ADDRESS; 
   body->lastSampleNumber = ch->lastCount; 
   body->channel = n; 
   memcpy( body->data, ch->send_data, 
sizeof(uint16_t)*BUFFER_SIZE ); 
 
   ch->send_data_ready = FALSE; 
 
   m_is_sending = TRUE; 
   m_send_next = channel_inc( n, 1 ); 
 
   sendHelper(); 
   return; // a channel has been queued for send, get out of 
here 
 } 
 
 if( ++ch == chend ) 
   ch = chbegin; 
      } 
    } 
  } 
 
  // When a message is done sending, mark the local TOS_Msg as free to use. 
  // Post send again here in case another channel is pending to send, as 
well. 
 
  event result_t DataMsg.sendDone( TOS_MsgPtr msg, result_t success ) 
  { 
    m_is_sending = FALSE; 
    post send(); 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  // put increments the reading count regardless if the value is ultimately 
  // dropped or not -- this is appropriate.  Because of this, we have to 
save 
  // the count as lastCount so that Oscilloscope can properly visualze in 
time 
  // the aggregated data versus the dropped data. 
 
  task void prepare_send_data() 
  { 
    OscopeData_t* ch = m_data + 0; 
    OscopeData_t* chend = m_data + MAX_CHANNELS; 
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    for( ; ch != chend; ch++ ) 
    { 
      atomic 
      { 
 if( ch->index >= BUFFER_SIZE ) 
 { 
   ch->lastCount = ch->count; 
   memcpy( ch->send_data, ch->data, sizeof(uint16_t)*BUFFER_SIZE 
); 
   ch->send_data_ready = TRUE; 
   ch->index = 0; 
   post send(); 
 } 
      } 
    } 
  } 
 
  async command result_t Oscope.put[uint8_t channel]( uint16_t value 
) 
  { 
    result_t rv = FAIL; 
    atomic 
    { 
      if( channel < MAX_CHANNELS ) 
      { 
 OscopeData_t* ch = &m_data[channel]; 
 ch->count++; 
 if( ch->index < BUFFER_SIZE ) 
 { 
   ch->data[ ch->index++ ] = value; 
   if( ch->index >= BUFFER_SIZE ) 
     post prepare_send_data(); 
   rv = SUCCESS; 
 } 
      } 
    } 
    return rv; 
  } 
 
  event TOS_MsgPtr ResetCounterMsg.receive( TOS_MsgPtr msg ) 
  { 
    call Oscope.reset[MAX_CHANNELS](); 
    return msg; 
  } 
} 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 Κώδικας σε Matlab για διαχείριση δεδομένων από Oscilloscope 
 
Αρχείο  readOscilloscopeFormat.m 
 
clear all; 
  
%Read files taken from oscilloscope 
fid1=fopen('C:\Documents and Settings\Giannis\Desktop\Telos related 
pdf\apotelesmata tmote\μετρησεις με tmote\nees 
metrhseis\filenames_oscilloscope.txt'); 
path = 'C:\Documents and Settings\Giannis\Desktop\Telos related 
pdf\apotelesmata tmote\μετρησεις με tmote\nees metrhseis\'; 
 
%filename_table =[]; 
index_filename_table = 0; 
mean_value = []; 
  
while (~feof(fid1)) 
    filename = fgetl(fid1); 
%     filename_table = [filename_table; filename]; 
    index_filename_table = index_filename_table + 1; 
%     filename_table(index_filename_table,:) 
    line_filename = strcat(path,filename); 
    fid2 = fopen(line_filename); 
    sample_num = []; 
    counter = 0; 
    ydata1 =[]; 
     
    while (~feof(fid2)) 
        currentline = fgetl(fid2); 
        currentline = str2num(currentline); 
        sample_num = [sample_num; counter]; 
        counter = counter + 1; 
        decvalue = (currentline(1,2)/4096)*2.5; 
        ydata1 = [ydata1; decvalue]; 
    end 
     
    fclose(fid2); 
     
    %Assuming sampling every 2 binary ms (512Hz sampling) 
    xdata = sample_num*(2/1024);   
     
    %DC value added to the signal to bias 
    mean_value = [mean_value mean(ydata1)]; 
    mean_value(index_filename_table); 
     
    %Apply moving_average giving the arguments of M,ydata,xdata 
    %For highpass filtering use M<0 and for lowpass filtering use M>0 
    %This way we can implement highpass and then lowpass filtering 
    %Use of multiple values for M parameter. 
     
    y1 = moving_average(10,ydata1); 
    %y = moving_average(10,y); 
    [filename] 
    [QRS_count, heart_beat] = QRSalgorithm_function(y1,xdata); 
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    figure(index_filename_table); 
    subplot(2,1,1); 
    plot(xdata,ydata1); 
    xlabel('Time(sec)'); 
    ylabel('Amplitude(V)'); 
    noisy_filename = ['Noisy Signal from file ',filename]; 
    title(noisy_filename); 
    subplot(2,1,2); 
    plot(xdata,y1); 
    xlabel('Time(sec)'); 
    ylabel('Amplitude(V)'); 
    filtered_filename = ['Filtered ECG data from file ',filename]; 
    title(filtered_filename); 
     
    %Spectrum of Noisy Signal 
    xxx1 = fft(ydata1); 
%     Tp = 1/512;  
    xax1 = linspace(-256,256,length(ydata1)); 
    figure(100*index_filename_table) 
    subplot(2,1,1); 
    plot(xax1,fftshift(abs(xxx1))) 
    title(strcat('Spectrum of Noisy Ecg from file ',filename)); 
ylabel('Power Density '); xlabel('frequency (Hz)'); 
     
    %Spectrum of filtered Signal 
    subplot(2,1,2); 
    xxx2 = fft(y1); 
%     Tp = 1/512;  
    xax2 = linspace(-256,256,length(y1)); 
%     figure(100*index_filename_table + 1) 
    plot(xax2,fftshift(abs(xxx2))) 
    title(strcat('Spectrum of Filtered Ecg from file ',filename)); 
ylabel('Power Density '); xlabel('frequency (Hz)'); 
     
end     
fclose(fid1); 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 Κώδικας σε Matlab για διαχείριση δεδομένων από το εργαλείο Listen 
 
Αρχείο readListenFormat.m 
 
clear all; 
  
%Read files taken from Listen  
fid1=fopen('C:\Documents and Settings\Giannis\Desktop\Telos related 
pdf\apotelesmata tmote\μετρησεις με tmote\nees 
metrhseis\filenames_Listen.txt'); 
path = 'C:\Documents and Settings\Giannis\Desktop\Telos related 
pdf\apotelesmata tmote\μετρησεις με tmote\nees metrhseis\'; 
 
index_filename_table = 0; 
  
%mean_value = []; 
%moteID = []; 
%channel = []; 
  
while (~feof(fid1)) 
    filename = fgetl(fid1); 
%     filename_table = [filename_table; filename]; 
    index_filename_table = index_filename_table + 1; 
%     filename_table(index_filename_table,:) 
    line_filename = strcat(path,filename); 
    fid2 = fopen(line_filename); 
    sample_num = []; 
    counter = 0; 
    ydata1 =[]; 
    decvalue =[]; 
         
    while (~feof(fid2)) 
        currentline = fgetl(fid2); 
         
        for i=52:6:106 
            ydata1 = [ydata1; currentline(1,i) currentline(1,i+1) 
currentline(1,i-3) currentline(1,i-2)]; 
            %moteID = [moteID currentline(1,34) currentline(1,35) 
currentline(1,31) currentline(1,32)]; 
            %counter = [line(1,40) line(1,41) line(1,37) line(1,38)]; 
            %channel = [channel currentline(1,46) currentline(1,47) 
currentline(1,43) currentline(1,44)]; 
            sample_num = [sample_num; counter]; 
            counter = counter + 1; 
        end 
         
        %currentline = str2num(currentline); 
         
    end 
     
    %convert samples to time (sampling rate constant) 
    xdata = sample_num*(2/1024); 
     
    %convert hex data to decimal and calculate voltage values 
    ydata1 = hex2dec(ydata1); 
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    decvalue = (ydata1/4096)*2.5; 
     
    %Filter data for each data file 
    y = moving_average(10,decvalue); 
    %y = moving_average(10,y); 
    [filename] 
    [QRS_count, heart_beat]= QRSalgorithm_function(y,xdata) 
 
    %Plot figures for each data file 
    figure(index_filename_table); 
    subplot(2,1,1); 
    plot(xdata,decvalue); 
    xlabel('Time(sec)'); 
    ylabel('Amplitude(V)'); 
    noisy_filename = ['Noisy Signal from file ',filename]; 
    title(noisy_filename); 
    subplot(2,1,2); 
    plot(xdata,y); 
    xlabel('Time(sec)'); 
    ylabel('Amplitude(V)'); 
    filtered_filename = ['Filtered ECG data from file ',filename]; 
    title(filtered_filename); 
     
    %Spectrum of Noisy Signal 
    xxx1 = fft(decvalue); 
%     Tp = 1/512;  
    xax1 = linspace(-256,256,length(decvalue)); 
    figure(100*index_filename_table) 
    subplot(2,1,1); 
    plot(xax1,fftshift(abs(xxx1))) 
    title(strcat('Spectrum of Noisy Ecg from file ',filename)); 
ylabel('Power Density '); xlabel('frequency (Hz)'); 
     
    %Spectrum of filtered Signal 
    subplot(2,1,2); 
    xxx2 = fft(y); 
%     Tp = 1/512;  
    xax2 = linspace(-256,256,length(y)); 
%     figure(100*index_filename_table + 1) 
    plot(xax2,fftshift(abs(xxx2))) 
    title(strcat('Spectrum of Filtered Ecg from file ',filename)); 
ylabel('Power Density '); xlabel('frequency (Hz)'); 
     
end     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’  

Κώδικας σε Matlab για υλοποίηση αλγορίθμου ανίχνευσης συμπλέγματος 

QRS και συχνότητας καρδιακού παλμού. 

 
 
function [QRS_count, heart_beat] = 
QRSalgorithm_function(decvalue,xdata) 
  
%Simple QRS detection algorithm 
  
%Initialization values 
QRS_count = 0; 
mean_period = 0; 
index_max = 0; 
peak_values = []; 
peak_time_values = []; 
period_peak = []; 
heart_beat = 0; 
  
%Mean value standard deviation, criterion y_up 
mean1 = mean(decvalue); 
n = length(decvalue); 
stdev = sqrt(sum((decvalue-mean1).^2/n)); 
y_up = mean1 + 2*stdev; 
  
%Possible QRS complexes stored at the possibleQRS matrix.We assume we 
have 
%a QRS complex if voltage value greater than mean value + standard 
%deviation (criterion) 
  
possibleQRS = find(decvalue > y_up); 
  
%Το possible_QRS περιεχει ολους τα indices των τιμών του πίνακα 
decvalue που ικανοποιουν 
%το κριτηριο.Για τις πραγματικές τιμές τάσης πρέπει να αναφέρομαι ως 
%decvalue(possibleQRS(i)) ενώ για τις αντίστοιχες τιμές χρόνου ως 
%xdata(possibleQRS(i)) 
%Για να είναι πραγματικό QRS πρέπει να υπάρχουν πολλά δείγματα που  
% είναι πάνω από το κριτήριο και να είναι συνεχόμενης αρίθμησης στο  
% κάθε QRS οπότε πρέπει να ψάξω για συνεχόμενη αρίθμησης που σημαίνει  
%ένα beat 
  
index = 1; 
  
while(index <= length(possibleQRS)) 
     
%Find real QRS complexes and avoid counting spikes or peaks.If we 
%have a real QRS complex then possibleQRS(i) values will be 
%continuous. 
%Οριοθετώ το QRS complex με δεικτη την πρωτη και την τελευταια τιμη 
του 
    %δειγματος στον πινακα possibleQRS (temp,index-1). 
    temp = index; 
    i=index; 
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    while (i+1 <=length(possibleQRS) && abs(possibleQRS(i)-
possibleQRS(i+1))==1) 
        %temp = index; 
        i = i+1; 
    end 
    index = i+1; 
     
    %QRS complex, get the maximum value in the complex. Inside each 
    %QRS 
    %complex find the max voltage value at ECG and the index of this 
    % value in order to append them to the appropriate matrix  
    if (index - temp >3) 
        QRS_count = QRS_count + 1; 
        temp_max = 0; 
         
        %για τον δείκτη του πίνακα possibleQRS που παραπέμπει στο 
        %αντίστοιχο δεδομένο του πίνακα decvalue πρέπει να βρω σε 
        %ποιο σημείο παρουσιάζει μέγιστο οπότε μέσω του xdata να πάρω 
        %την τιμή του χρόνου 
         
        for j=temp:index-1 
            temp1 = decvalue(possibleQRS(j)); 
            if (temp1 > temp_max) 
                %temp_max = temp1; 
                index_max = j; 
            end 
        end     
             
        peak_values = [peak_values 
max(decvalue(possibleQRS(temp:index-1)))]; 
        peak_time_values = [peak_time_values 
xdata(possibleQRS(index_max))]; 
    end 
end    
QRS_count 
% peak_time_values 
% peak_values 
  
j =1; 
while (j < length(peak_time_values)) 
    period_peak = [period_peak (peak_time_values(j+1)-
peak_time_values(j))]; 
    j = j+1; 
end     
  
mean_period = mean(period_peak); 
heart_beat = round((1/mean_period)*60) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

Κώδικας για την υλοποιηση της επικοινωνίας μεταξύ παλμογράφου και 
υπολογιστή – Matlab μέσω GPIB interface 
 
% Epikoinwnia Tektronix 784D Oscilloscope me Matlab mesw GPIB 
interface 
  
obj = gpib('ni',0,21); 
fopen(obj); 
  
fprintf(obj,'DATA:SOURCE CH1'); 
recordLength= query(obj,'HORIZONTAL:RECORDLENGTH?','%s\n','%d'); 
fclose(obj); 
obj.InputBufferSize = recordLength; 
obj.OutputBufferSize = recordLength; 
fopen(obj); 
  
xdata=zeros(3,recordLength); 
ydata=zeros(recordLength,3); 
  
for i=1:3  
  
fprintf(obj,'CURVE?'); 
waveform = binblockread(obj); 
  
  
% Scales of X,Y 
ymult = str2num(query(obj,'WFMPre:CH1:YMUlt?')); 
yoff = str2num(query(obj,'WFMPre:CH1:YOFF?')); 
xmult = str2num(query(obj,'WFMPre:CH1:XINcr?')); 
xoff = str2num(query(obj,'WFMPre:CH1:PT_Off?')); 
xzero = str2num(query(obj,'WFMPre:CH1:XZEro?')); 
  
% apo8hkesyh parametrwn  ths kymatomorfhs 
ydata(:,i) = ymult*(waveform - yoff); 
xdata(i,:) = xmult*((0:length(waveform)-1)-xoff)+xzero; 
  
% Grafikh apeikonish 
subplot(3,1,i); 
plot(xdata(i,:),ydata(:,i)); 
title(strcat('Ecg waveform',num2str(i))); ylabel('Amplitude (V)'); 
xlabel('Time (s)'); 
  
% Metrhseis 
duration_sec = query(obj,'HORIZONTAL:ACQDURATION?') 
fprintf(obj,'MEASU:IMM:TYP PK2PK'); 
pk2pk = query(obj,'MEASU:IMM:VAL?') 
fprintf(obj,'MEASU:IMM:TYP PERIOD'); 
period = query(obj,'MEASU:IMM:VAL?') 
pause(10); 
end 
  
save Oscilloscope.mat 
fclose(obj); 
delete(obj); 
clear
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