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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu biosignálu při nízké spo-

třebě energie. V práci jsou popsány biosignály, jejich měření a problematika bezdrátového přenosu. 

Jaké parametry ovlivňují bezdrátový přenos, jak lze tento přenos realizovat. Dále se tato práce zabývá 

metodou Low Power. Jaké druhy nastavení máme k dispozici a jaké parametry tato metoda ovlivňuje. 

V práci je navrhnut a zrealizován bezdrátový přenos parametrů Low Power a jeho další zpracování 

v PC pro vizualizaci naměřených dat. 

Použité vývojové moduly jsou od společnosti Texas Instruments. Moduly nám slouží jako uživa-

telské rozhraní. Jádro systému je tvořeno mikropočítačem CC1110F32 rovněž od fy. Texas Instru-

ments. Mikropočítač obsahuje kromě A/D převodníku hlavně bezdrátovou technologii RF díky které 

je schopen komunikovat při nízkých nárocích na spotřebu energie díky technologii Low Power tech-

nologii.  

Klíčová slova 

Biosignál, Low Power, Texas Instruments, CC1110, RF, A/D převodník, IAR, RS-232, Bezdrá-

tový přenos, Peer-to-Peer 

Abstract 

This thesis deals with the wireless biosignal measurement. The thesis describes the biosignals, 

their measurement and wireless transmission problems. What parameters affect wireless transmission, 

how to realize this transfer. Furthermore, this work deals with the method of Low Power. What kind of 

setup we have available and what parameters this method affects. The work is designed and construct-

ed wireless transmission parameters Low Power and its further processing in the PC for data visualiza-

tion.  

Used developmental modules are from Texas Instruments. The modules serve as a user interface. 

The core of the system consists of a microcomputers CC1110F32 and are also from Texas Instru-

ments. Microcontrolerunit contains, besides the A/D converter mainly RF wireless technology that is 

able to communicate in low energy consumption thanks to Low Power technology. 

Key words 

Biosignál, Low Power, Texas Instruments, CC1110, RF, A/D converter, IAR, RS-232, Wireless 

connection, Peer-to-Peer 

  



 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

A/D Analogově digitální převodník 

CPU Hlavní procesní jednotka 

DSP Digitální zpracování signálu 

EEG Elektroencefalograf 

EKG Elektrokardiograf 

EMG Elektromyograf 

GUI Graphical user interface 

Hz  Jednotka Hertz 

MCU Micro controler unit – Mikrokontrolér 

P2P Peer-to-Peer 

pbs Bajtů za sekundu 

PC  Osobní počítač 

RF  Radiová frekvence 

RX Receiver – Přijímač 

SoC System on Chip 

TX Transmitter – Vysílač 

UART Univerzální asynchronní přijímač/vysílač 

UKV Ultra krátké vlny 

VLSI Velmi velký stupeň integrace 

SW Software 
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1 Úvod 

Bakalářská práce se zabývá naprogramováním bezdrátových modulů a univerzálním použitím při 

měření biologických signálů za použitím základních prvků telemetrie. Sledováním biologických pa-

rametrů máme schopnost včas detekovat patofyziologické jevy, jako např. vady srdce, zvýšená teplota, 

nízká hodnota kyslíku v krvi atd. Díky tomuto jsme schopni včasně zareagovat na tyto jevy příslušný-

mi kroky. 

Telemetrie je proces komunikace, kdy je přenášení dat uskutečněno jak drátově tak i bezdrátově. 

Tato komunikace může být jedno směrná i obousměrná. Telemetrie se používá ve většině odvětví 

technologie, jako jsou metrologie, astronautika, letectví, vojenské technologie, hydrologie také ryba-

ření a pro nás nejzajímavější odvětví lékařství a domácí péče.  

Velkou výhodou je bezdrátový přenos kdy můžeme komunikovat se vzdáleným zařízením na vzdále-

nost dle parametrů komunikačních zařízení. Pro bezdrátový přenos se nejčastěji používají rádiové, 

ultrazvukové nebo infračervené systémy přenosu. Telemetrie zahrnuje i telefonní nebo počítačové sítě 

a sítě GSM. 

Potřeba univerzálního měřícího zařízení spočívá v tom, že se sleduje mnoho biologických para-

metrů a pro každý tento parametr je nutné mít jedno měřící zařízení, které umí měřit právě jeden bi-

osignál. Takto tedy můžeme sjednotit měřicí přístroje a vytvořit tak jeden univerzální, který bude 

schopen sledovat libovolné biologické parametry dle požadavků uživatele. Takže jedno zařízení může 

např. sledovat jak EKG, tak i tělesnou teplotu. 

Bezdrátové technologie zažívají v posledních letech rozmach a výjimkou není ani lékařské odvět-

ví. Tímto způsobem lze z odlehlého monitorovacího místa sledovat více biologických parametrů nebo 

i více pacientů najednou. Toto lze aplikovat například i na Home Care monitoring, kdy je sledovaná 

osoba doma a v nemocniční centrále sledují její stav a mohou tak i včasně zasáhnout. 

Univerzální měřící modul by měl umět měřit a přenášet bezdrátově minimálně 3 signály s řízením 

spotřeby pro zachování Low Power. Přenos bude uskutečněn v Peer to Peer bezdrátové síti a 

s přenosem do osobního PC kde bude software pro vizualizaci přijímaných dat a konfiguraci bezdráto-

vých modulů. 
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2 Biosignál 

V nejobecnějším smyslu definujeme signál jako prostředek, který nese informaci. Nejčastěji tímto 

pojmem označujeme nejrůznější fyzikální veličiny, kterými na sebe působí fyzikální objekty. Biolo-

gický signál neboli biosignál je speciální druh signálu, který má svůj původ v živém organismu. Může 

být buď vyvolaný samotným životním projevem organismu, nebo jej lze vyvolat uměle, fyzikálním 

působením na organismus z vnějšku. Často nemáme k dispozici prostředky, které by umožnily získat 

spojité hodnoty biosignál. U těchto biosignálů nepoužíváme klasické metody zpracování signálu, ne-

boť to způsob jejich měření neumožňuje.  

Nejznámějším biosignálem je bezpochyby EKG signál. Kde sledujeme vzruchy v srdci a tak i je-

ho správnou činnost. Ideální křivku EKG můžeme vidět na Obr. 1. R-R interval značí jeden srdeční 

cyklus neboli jeden tep. 

Většina biosignálů je velmi slabá abychom je rovnou mohli zaznamenávat a tak se používá bioze-

silovač, který zesílí a mnohdy i převede měřený biosignál na dále měřitelnou veličinu. Touto veličinou 

bývá zpravidla napětí. 

 

 

Obr. 1.   EKG 

 

 [1] [9] [10] 
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2.1 Rozdělení biosignálů 

2.1.1 Tepelné biosignály 

Jedná se o základní biosignál který nás informuje o teplotě tělesného jádra. Měření můžeme pro-

vádět kontaktně, bezkontaktně, či termografickou kamerou. Tepelný biosignál se mění velmi pomalu, 

proto vzorkovací frekvence bývá malá. Měří se většinou v časovém úseku 10 až 15 minut. 

 

2.1.2 Elektrické biosignály 

Mají svůj původ ve složitých biochemických procesech, které probíhají na membránách dráždi-

vých buněk. Tento biosignál lze měřit jak invazivně tak i neinvazivně. Pod invazivní metodou si mů-

žeme představit například elektrody kardiostimulátoru, nebo jednoduchou vpichovou elektrodu. Pro 

neinvazivní měření se používají povrchové elektrody, které je třeba vhodně zvolit. Elektrické biosig-

nály jsou například EKG, EEG, nebo EMG. 

2.1.3 Impedanční biosignály 

Tento biosignál není spontánní. Vzniká indukováním velmi malého střídavého proudu do tkáně o 

frekvenci 1-100kHz. Proud musí být velmi malý proto, aby neporušil okolní tkáň. Tento se postup se 

ovšem velmi nepoužívá pro svou náročnost a malý informační zisk. 

2.1.4 Magnetické biosignály 

Vzniká zároveň s elektrickým polem při elektrické aktivitě tkáně. Tento signál je nositelem speci-

fických informací které nelze získat z elektrického biosignál. Amplituda tohoto biosignál je velmi 

nízká a tudíž je měření technicky a finančně náročné, proto se v běžné praxi nepoužívá. 

2.1.5 Akustické biosignály 

Jsou to zvukové signály, které produkuje lidské tělo. Tyto signály bývají slyšitelné, např. tlukot 

srdce, nebo zvuky ze zažívacího traktu, a obsahují cenné informace o funkci lidských orgánů. 

V klinické praxi se nejčastěji používá stetoskop, v některých případech i mikrofon se zesilovačem 

zapojeným do PC s vyhodnocovacím softwarem. 

2.1.6 Mechanické biosignály 

Produkuje každý pohybující se orgán nebo tkáň, jako např. srdce, kosterní svalstvo, zažívací trak, 

nebo pohlavní orgány. Mechanické biosignály se projevují jako změny délky, objemu, zrychlení, úh-

lového natočení apod. Všechny tyto změny lze zaznamenat a zpracovat pro náležitou diagnózu.  
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2.1.7 Chemické biosignály 

Biochemické signály informují o koncentracích látek v tkáních lidského organismu a o jejich pH. 

Nejčastěji měříme nasycení krve kyslíkem, koncentraci a parciální tlak kyslíku a oxidu uhličitého v 

krvi a jejich koncentraci v dechových plynech.[1] 

[9] [10] 

2.2  Snímání biosignálu 

Každý biosignál se zaznamenává jiným způsobem a existuje i několik způsobů snímání pro právě 

jeden druh biosignálu. To znamená, že škála snímačů je značně rozsáhlá a tak máme možnost výběru 

dle našich požadavků. 

Pro snímání biosignálů se obecně používá senzor. Senzor v technickém pojetí je funkční prvek 

tvořící vstupní blok měřicího řetězce, který je v přímém styku s měřeným prostředím. Pojem senzor je 

ekvivalentní pojmu snímač, převodník nebo detektor. Citlivá část senzoru se občas označuje jako 

čidlo. Senzor jako primární zdroj informace snímá sledovanou fyzikální, chemickou nebo biologickou 

veličinu a dle určitého definovaného principu ji transformuje na měřicí veličinu - nejčastěji na veličinu 

elektrickou. Dále existují senzory, u nichž je neelektrická veličina přímo transformována na číslicový 

signál. 

 
Obr. 2.  Stavba senzorů podle jejich složitosti [3] 

[2] [3] 

2.2.1 Měření biosignálu 

Výstupní signál senzoru je zesílen v zesilovači na signál vhodný pro další zpracování. Následuje 

zpracování signálu buď analogovými obvody, nebo převod na digitální signál a zpracování pomocí 

číslicové techniky. To náleží mezi základní výhody převodu neelektrické veličiny na veličinu elektric-

kou, protože signály lze dále zpracovávat. Mezi další výhody patří větší přesnost a citlivost, možnost 
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dálkového měření, větší rychlost měření, možnost měření na velkém počtu míst atd.. K nevýhodám 

naopak patří větší náklady na měřicí kanál a větší náklady na údržbu. 

 V běžné praxi mají senzory významnou pozici v měřící a řídící struktuře kde snímají parametry 

reálného technologického procesu a na jejich základě je zpětně tento proces řízen pomocí řídící jed-

notky a ovlivněn pomocí akčního členu. Část měřící a řídící jednotky od snímání procesu po řízení 

procesu je obecně nazývána měřicím a řídícím řetězcem. 

[2] [3] 
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3 Zařízení pro bezdrátovou komunikaci 

Pro realizaci bakalářskíé práce byla vybrána platforma CC1110 od TI, konkrétně  vývojové desky 

SmartRF®04EB a vývojové moduly Low power CC1110F32 od firm Texas Instruments. Tyto prvky 

jsou programovatelné pomocí softwaru IAR Embedded Workbench.  

 

3.1 CC1110F32 

Jedná se System On Chip (SoC) bezdrátovou aplikaci působící v pásmech 315/433/868/915 Mhz. 

Používá se pro nízko energetické bezdrátové aplikace. Kombinuje nejmodernější RF vysílač a přijímač 

s mikroprocesorem 8051F32.  

 

Obr. 3.   CC1110F32 [5]  
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3.1.1 Mikroprocesor 8051F32 

Mikroprocesor 8051 pochází z roku 1980 a je vývojově procesorem relativně starým. U návrhářů 

však dosáhl takové obliby, že i v současné době se řada výrobců orientuje na výrobu procesorů zalo-

žených na jádře procesoru 8051, které je rozšířeno o více či méně dalších periferií. Například firma 

Philips vyrábí 24 různých typů těchto procesorů majících společné jádro, obr.4, ke kterému jsou připo-

jeny některé z uvedených periferií jako je: paměť programu o velikosti 2kB až 32kB, kterou lze pro-

gramovat jenom jednou (provedení OTP) nebo několikrát (provedení EPROM), paměť EEPROM pro 

uchování konstant, rozšířená vnitřní paměť RAM na 256b, 8 nebo 10-bitový A/D převodník obvykle s 

osmikanálovým analogovým multiplexerem, rozšířené vstupně/výstupní vývody, komparační a zá-

chytný systém nebo dvoudrátová přístrojová sběrnice . Výrobci nabízejí procesory od základního 

hodinového kmitočtu 12MHz až po 33MHz ve standardním pouzdře DIL, přes provedení PLCC až po 

malá pouzdra PQFP. Jiné firmy se orientují na procesory s rozšířenými aritmetickými operacemi 

(Siemens 80C537) nebo s odlišným vnitřním časováním (Dallas 80C320), který při standardním hodi-

novém kmitočtu má trojnásobný výkon. Sjednocujícím základem všech těchto rozmanitých typů pro-

cesorů je vlastní jádro procesoru 8051 (80C51), které si nyní stručně popíšeme. 

[4] 

 

Obr. 4.  Prvky rozšiřující vlastnosti základního jádra procesoru 8051[4]  
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3.1.2 A/D převodník 

A/D převodník podporuje 7-12bitovou konverzi, obsahuje multiplexor s až osmi individuálně 

konfigurovatelnými kanály. Referenční napětí je volitelné mezi interním, jedno koncovým, vnějším a 

napájecím. Obsahuje teplotní čidlo a má schopnost měření při bateriovém napájení. 

Jedná se o delta-sigma převodník. Umožňuje dosáhnout velmi vysoké linearity převodu při vyso-

kém rozlišení, až 24 bitů. Rychlost převodu je ale nižší. Lze digitalizovat v pásmu do desítek kHz. 

Převodník se skládá z delta-sigma modulátoru, číslicového filtru a generátoru impulzů. Delta-sigma 

převodník kóduje analogový signál pomocí vysokofrekvenční delta-sigma modulace. Při tvarování 

spektra, dochází k potlačení digitalizačního šumu. Číslicový filtr vytvoří vyšší vzorkovací frekvenci, 

ale nižší vzorkovací frekvenci digitálního výstupu. 

Základními obvody modulátoru jsou dolní propust (integrátor), napěťový komparátor a klopný 

obvod typu D, překlápěný hodinovým signálem.  

Mezi výhody delta-sigma převodníku patří kompatibilita s VLSI, což umožňuje integraci těchto 

převodníků spolu s obvody DPS na jednom čipu. Je zajištěna vysoká linearity díky principu činnosti. 

Delta-sigma převodníky se vyznačují jednoduchým hardwarem ale složitým softwarem pracují-

cím jako signálový procesor. Hodí se pro měření stejnosměrných nebo pomalu se měnících napětí. 

 

Obr. 5.   Blokové schéma A/D  [5] 

[5][15] 

3.1.2.1 A/D převod 
Doba potřebná k provedení převodu závisí na zvoleném vzorkovací frekvenci. Když například, 

vzorkovací frekvence je nastavena 512, vzorkovací filtr používá přesně 512 A/D hodinové periody k 

výpočtu výsledku.                                 

Kde T je závisí na frekvenci krystalu oscilátoru. 0,22μs ≤ T ≤ 0,23μs. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hertz
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Modul%C3%A1toru&action=edit&redlink=1
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3.1.3 RF vysílač/přijímač 

Vlastnosti vysílače jsou vysoká citlivost (-110dBm při  1,2kBaud), programovatelná rychlost pře-

nosu až 500kBaud. Programovatelný výstupní výkon až do 10dBm pro všechny podporované frekven-

ce. Frekvenční rozsah 300-348Mhz, 391-464Mhz a782-928Mhz a řadí se tak do skupiny UKV.  

UKV je široce používán u obousměrných radiových systémů a bezdrátových telefonů, jejichž 

přenosové a přijímací antény jsou blízko sebe. Hlavní výhodou přenosu UKV je krátká vlnová délka, 

která je produkována vysokou frekvencí. Velikost přenosových a přijímacích antén souvisí s velikostí 

rádiových vln. 

Zařízení má čtyři druhy modulace: 

 FSK – jedná se o frekvenční modulaci, kdy je přenášená digitální informace modulována 

diskrétními frekvenčními změnami nosné vlny. Zařízení používá více stavovou 2-FSK 

modulaci, kdy přenáší každým stavem 1bit. 

 GFSK jedná se o frekvenční modulaci FSK, která využívá Gaussovu filtraci k vyhlazení 

frekvenční odchylky. 

 ASK – jedná se o amplitudovou modulaci, kdy je přenášená digitální informace  modulo-

vána amplitudovými změnami nosné vlny. 

 MSK – jedná se variantu FSK kdy je index modulace roven 0,5. To znamená že, frek-

venční rozdíl mezi logickou 1 a logickou 0 se rovná polovině rychlosti přenosu dat. 

 

Obr. 6.   Blokové schéma bezdrátového modulu  [5] 

[11] 
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3.1.4 Low Power 

Low Power je pojem pro zařízení, které jsou navrhnuté tak aby při svém provozu vystačili se sní-

ženou spotřebou elektrické energie  

CC1110 je samo o sobě Low Power zařízením. To znamená, že pro funkci potřebuje velmi nízký 

zdroj energie. V ideálních podmínkách a při nastavení které dbá na nízkou spotřebu, můžeme docílit 

minimální spotřebu až 16,2mA pro příjem signálu a 15,2mA pro odesílání signálu.  

Docílení parametrů Low Power je díky parametrům HW v kombinaci s řízením spotřeby. Jsou tu 

také Módy, které mohou omezit funkci CPU a tak šetřit energii. Dále je nastavitelné výstupní zesílení 

signálu, takže si signál můžeme zesílit, popř. zeslabit, a tak snížit spotřebu dle potřeby. 

Zesílení 

signálu 

[dBm] 

Frekvenční 

pásmo 

315MHz 

Frekvenční 

pásmo 

433MHz 

Frekvenční 

pásmo 

868MHz 

Frekvenční 

pásmo 

915MHz 

Spotřeba [mA] Spotřeba [mA] Spotřeba [mA] Spotřeba [mA] 

-30 14 15 16 16 

-20 15 16 17 16 

-15 16 16 17 17 

-10 17 18 19 18 

-5 19 20 19 18 

0 19 20 21 21 

5 22 23 25 25 

7 25 28 31 31 

10 31 33 36 35 

Tab. 1.  Spotřeba dle výstupního  zesílení v závislosti na frekvenčním pásmu [5]  

Módy pro omezení funkce CPU. 

1. Power Mode0 

 CPU je nečinné. Žádný kód není nevykonán. 

2. Power Mode1 

 CPU je nečinné. Žádný kód není nevykonán. 

 Vysoko rychlostní oscilátor je vypnutý, nízko rychlostní je zapnutý. 

 Systém se přepne do aktivního módu po resetu, nebo po vypršení Sleep Time 
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3. Power Mode2 

 CPU je nečinné. Žádný kód není nevykonán. 

 Vysoko rychlostní oscilátor je vypnutý, nízko rychlostní je zapnutý. 

 Regulátor napětí je vypnutý 

 Systém se přepne do aktivního módu po resetu, nebo po vypršení Sleep Time 

4. Power Mode3 

 CPU je nečinné. Žádný kód není nevykonán. 

 Vysoko rychlostní oscilátor je vypnutý, nízko rychlostní je vypnutý. 

 Regulátor napětí je vypnutý 

 Systém se přepne do aktivního módu po resetu, nebo po vypršení Sleep Time 

 Jedná se mód s nejnižší spotřebou energie. 

[5] [6] 

3.1.5 Standard komunikace UART 

Univerzální asynchronní přijímač, zkráceně UART převádí data mezi sériovou a paralelní linkou. 

UART jsou běžně používány ve spojení s komunikačními standardy RS-232, RS 422 nebo RS-485. 

Univerzální znamená, že formát přenosu dat je konfigurovatelný. UART je obvykle část integrované-

ho obvodu používaného pro sériovou komunikaci pře sériový port nebo periferní zařízení. UART nyní 

běžně obsahují mikroprocesory. Mnoho moderních zařízení nyní přichází s UART, který může komu-

nikovat synchronně. Tato zařízení se nazývají USARTs. 

Přenosová 

rychlost [bps] 
Chyba (%) 

2400 0,04 

9600 0,04 

57600 0,13 

115200 0,13 

230400 0,13 

Tab. 2.  Možné nastavení přenosové rychlosti [14] 
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3.1.5.1 Parametry přenosu dat do PC 
SoC používá interní generátor přenosové rychlosti. Inicializace se provádí dle rovnice níže. 

         
                    

   
   

F = 26MHz – frekvence systémových hodin 

BAUD_M = 34 – 8bitová přenosová rychlost Mantissa 

BAUD_E = 11 – 5bitová přenosová rychlost Exponentu 

         
            

   
        

                  

 

3.2 Peer-to-Peer 

Peer-to-peer (P2P), doslova rovný s rovným, se říká sítím, které jsou založené na vzájemné ko-

munikaci jednotlivých uživatelů (klient-klient). Takže zatímco se běžně na internetu uživatelé většinou 

připojují k nějakému serveru (klient-server), u P2P si jednotliví uživatelé vyměňují všechny informace 

přímo mezi sebou. Čistá P2P architektura vůbec pojem server nezná, všechny uzly sítě jsou si rovno-

cenné. 

Díky P2P mohou ať už servery či jiná zařízení spolu komunikovat a předávat si tak informace na-

příklad o provedení odesílání dat, nebo se mohou vzájemně ovlivňovat. Například při stisku tlačítka 

přijímače se změní parametry vysílače. 

[12] [13] 
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3.3 Vývojová deska SmartRF®04EB 

Vývojová deska slouží pro zpracování radiových signálů a vývoj softwaru. Vývojová deska obsa-

huje LCD, USB konektor, joystick, LED diody, potenciometr atd. (viz. Obr. 7). SmartRF®04EB ob-

sahuje mimo jiné mikroprocesor 8051F32, který je programovatelný pomocí softwaru IAR Embeded 

Workbech® v programovacím jazyku C. 

 

Obr. 7.  : SmartRF®04EB [6] 
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4 Návrh řešení 

4.1 Návrh pro bezdrátový přenos 

Pro bezdrátový přenos bude částečně použit kódu z peer testu který slouží k demonstraci přenáše-

ní dat mezi moduly. Snímač bude kontinuálně snímat signály, přičemž je bude také odesílat 

v datových paketech. Tyto pakety zpracuje přijímač a odešle je do PC, kde se provede vizualizace 

nasnímaných dat vytvořeným SW v programu Matlab. SW bude mít také funkce pro změnu A/D a RF 

parametrů. Kdy změnou příslušného parametru odešle z PC do přijímače signál pro odeslání datového 

paketu do snímače, který tento pakte přijme, zpracuje a následně provede danou změnu a bude pokra-

čovat ve snímání s pozměněnými parametry A/D konverze nebo RF parametrů. Oba moduly tudíž 

mohou pracovat jako RX a TX. Tímto je tedy zabezpečena peer to peer komunikace. 

4.2 Návrh pro vizualizaci 

Vizualizační SW bude vytvořen pomocí programu Maltab. V jednom okně budou vytvořeny tři 

grafy pro vizualizaci každého signálu zvlášť. Budou také rovněž vytvořeny tlačítka pro změnu A/D a 

RF parametrů.  

4.3 Návrh pro řešení Low Power 

Pro zajištění Low parametrů se bude dát  měnit parametr pro zesílení, popř. zeslabení, výstupního 

signálu a tím tak ovlivnit spotřebu energie. Dále bude nastavena kontrola stavu snímače, kdy na bude 

program detekovat vstup A/D převodníku a pokud zde nebude žádný signál, tudíž nebude snímat žád-

né veličiny, modul se přepne do tzv. sleep módu kdy bude modul nečinný do té doby, než bude stisk-

nuto tlačítko.  
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4.4 Blokové schéma zapojení 

Tři generátory signálu jsou připojeny na příslušné PINy nastavené na funkci I/O a dále určené 

pro A/D konverzi. Pomocí A/D převodníku jsou signály převedeny na digitální signály. Digitální sig-

nály jsou poté zpracovány v MCU a uloženy do datového paketu, který je následně vysílán (TX) po-

mocí CC1110F32 rádiovým spojením. 

Druhý CC1110F32, který je nastavený jako přijímač (RX), přijímá vysílaný paket. MCU tento 

paket zpracuje a nastaví paket pro odeslání přes RS232 port do PC k dalšímu zpracování.  

 

 

 

Obr. 8.   Blokové schéma zapojení  
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5 Realizace  

Pro realizaci práce bylo použito několik softwarů: 

 IAR Embedded Workbench – jedná se o SW s drivery pro CC1110F32 a je tak vhodný 

pro naprogramování MCU. 

 Smart RF Studio – SW od fy. TI, ve kterém lze nastavovat parametry RF a exportovat je 

ve formě kódy který je použitelný pro IAR: 

 Matlab – interaktivní prostředí pro výpočty, vizualizaci a programování. Matlab nám do-

vole vytvořit vlastní SW pro vizualizaci dat. 

5.1 Struktura vysílače 

Vysílací modul realizuje měření na vstupech A/D převodníku, ke kterým mohou být připojeny 

snímače biologických veličin. V A/D převodníku se analogový signál převede na digitální a ten je dále 

zpracován a uložen do datového paketu pro odeslání, sepne se funkce pro odesílání a tento paket je 

odeslán do přijímače. Je zde rovněž funkce Low Power, která se sepne při neaktivitě. Tzn., když není 

přijímán žádný signál na vstupu, modul přejde do sleep modu, který se přeruší stiskem tlačítka. 

Snímač také funguje i jako přijímač kdy sleduje, jestli nebyl přijatý paket. Pokud ano, přijatý pa-

ket se zpracuje a provedou se příslušné změny (změna A/D nebo RF parametrů) a dále se pokračuje ve 

snímání signálu.  

V programu jsou nadefinované knihovny pro funkce LED, tlačítka, LCD display. Přímo v pro-

gramu jsou definovány parametry pro A/D převod a definice s parametry pro RF přenos. Dále je tu 

definice přerušení, která čistí registry po odeslání/přijetí paketu. 
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Obr. 9.  Vývojový diagram vysílače  

5.1.1 Popis bloků ve vývojovém diagramu pro vysílače 

5.1.1.1 Inicializace 
V tomto bloku probíhá načtení základních funkcí pro správnou operaci modulu. Jsou zde iniciali-

zace LED diod, krystalu, LCD, nastavení parametrů pro rádiovou komunikaci a povolení přerušení. 

V knihově hal_bui_SmartRF04EB najdeme definice pro LED diody na vývojovém modulu. Pro 

správnou funkci krystalu slouží knihovna hal_power_clk_mgmt. Pro funkce LCD display slouží 
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knihovna hal_bui_lcd. Dále je zde nastavení parametrů rádiové komunikace, které jsou přímo v hlavní 

knihovně. Zde se do registru zapisují příslušné hodnoty, pro tyto registry slouží knihovna ioCC1110. 

Pro nastavení přerušení slouží knihovna hal_interrupt_mgmt. 

5.1.1.2 A/D převod signálu 
Pro každý PIN je zvlášť definovaný převod signálu a to z důvodu eliminace vzájemného ovlivňo-

vání. Nastavení registrů je přímo v hlavní knihovně. Pro registry slouží knihovny ioCC1110 a 

ioCCxx10bitdef. Jediný registr proměnný a to ADCCON2_AD_RES který slouží pro nastavení rozli-

šení A/D převodníku. 

5.1.1.3 Odesílání dat 
Před samotným odesíláním je nutná inicializace dmaRadioSetup_TX, kde se definují registry pro 

posílání dat. Pro registry slouží knihovna dma, vlastní soubor dmaRadioSetup_TX je v hlavní knihov-

ně. 

Je nutné aktivovat kanál pro DMAARM, knihovny ioCC1110 a ioCCxx10bitdef a sepnout registr 

RFST odesílání dat. 

Po odeslání dat se sepne přerušení přenosu a resetuje se registr RFST. 

5.1.1.4 Sleep Mode 
Zde je kontrola výstupu z A/D převodníku. Jestliže jsou na všech třech výstupech nulové signály, 

sepne se Sleep Mode a modul je nečinný. Pro další činnost se musí resetovat. Pro nastavení sleep mo-

du slouží knihovny ioCC1110 a ioCCxx10bitdef. 

5.1.1.5 Příjem dat 
Před samotným příjmem je nutná inicializace dmaRadioSetup_RX, kde se definují registry pro 

příjem dat. Pro registry slouží knihovna dma, vlastní soubor dmaRadioSetup_RX je v hlavní knihovně. 

Je nutné aktivovat kanál pro DMAARM, knihovny ioCC1110 a ioCCxx10bitdef a sepnout registr 

RFST příjem dat. 

Následně jsou přijatá data přečtena a dle jejich hodnot jsou provedeny příslušné změny, změna 

A/D parametrů, nebo nastavení zesílení. 

Po přijetí dat se sepne přerušení přenosu a resetuje se registr RFST. 

5.2 Struktura přijímače 

Přijímač je primárně nastaven pro příjem paketů ze snímače. Tyto pakety jsou zpracovány a po-

mocí UART jsou odeslány do PC. 

Přijímač také funguje jako vysílač, kdy sleduje příjem signálu ze SW. Pokud je signál přijat, je 

zpracován a následně je odeslán příslušný paket do snímače.  
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Obr. 10.  Vývojový diagram pro přijímače  
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5.2.1 Popis bloků ve vývojovém diagramu pro přijímač 

5.2.1.1 Inicializace 
V tomto bloku probíhá načtení základních funkcí pro správnou operaci modulu. Jsou zde iniciali-

zace LED diod, krystalu, LCD, nastavení parametrů pro rádiovou komunikaci, nastavení parametrů 

pro UART a povolení přerušení. V knihově hal_bui_SmartRF04EB najdeme definice pro LED diody 

na vývojovém modulu. Pro správnou funkci krystalu slouží knihovna hal_power_clk_mgmt. Pro funk-

ce LCD display slouží knihovna hal_bui_lcd. Pro UART slouží knihovna UART_ISR. Dále je zde 

nastavení parametrů rádiové komunikace, které jsou přímo v hlavní knihovně. Zde se do registru zapi-

sují příslušné hodnoty, pro tyto registry slouží knihovna ioCC1110. Pro nastavení přerušení slouží 

knihovna hal_interrupt_mgmt. 

5.2.1.2 Příjem dat 
Před samotným příjmem je nutná inicializace dmaRadioSetup_RX, kde se definují registry pro 

příjem dat. Pro registry slouží knihovna dma, vlastní soubor dmaRadioSetup_RX je v hlavní knihovně. 

Je nutné aktivovat kanál pro DMAARM, knihovny ioCC1110 a ioCCxx10bitdef a sepnout registr 

RFST příjem dat. 

Po přijetí dat se sepne přerušení přenosu a resetuje se registr RFST. 

5.2.1.3 Přenos dat do PC 
Po přijetí dat jsou data zpracována a odeslána do PC pomocí UART. Odesílání dat přes UART 

obstarává knihovna UART_ISR. 

5.2.1.4 Přenos dat z PC 
Probíhá kontrola zda nebyli přijaté data z PC, pokud ano je nastaven buffer pro odesílání dat. Pří-

jem dat přes UART obstarává knihovna UART_ISR. 

5.2.1.5 Odesílání dat  
Před samotným odesíláním je nutná inicializace dmaRadioSetup_TX, kde se definují registry pro 

posílání dat. Pro registry slouží knihovna dma, vlastní soubor dmaRadioSetup_TX je v hlavní knihov-

ně. 

Je nutné aktivovat kanál pro DMAARM, knihovny ioCC1110 a ioCCxx10bitdef a sepnout registr 

RFST odesílání dat. 

Po odeslání dat se sepne přerušení přenosu a resetuje se registr RFST. 
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5.3 Struktura vizualizačního SW 

Po spuštění SW jsou načteny parametry pro komunikaci s HW jako číslo portu, velikost bufferu a 

komunikační rychlost. Poté jsou snímána příchozí data z HW a jsou vykresleny do grafů. V SW jsou 

tlačítka pro zaslání signálu do HW. Tlačítka slouží ke změně A/D a zesílení signálu. 

Čísla portu jsou různá v závislosti na použité USB portu. Proto je dobré si nejdříve zkontrolovat 

kde je modul připojen předejít tak nefunkčnímu programu. 

Celý program je navržen v prostředí GUI kde se dá dále upravovat.  

 

Obr. 11.  Uživatelské rozhraní pro vizual izaci 
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Obr. 12.  Vývojový diagram pro vizualizační SW  
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5.3.1 Popis bloků ve vývojovém diagramu pro vizualizační SW 

5.3.1.1 Inicilizace 
Zde je definován Port, na kterém je modul připojen, nastavení parametrů pro přenos dat a pro-

měnné použité v programu. 

5.3.1.2 Načtení dat 
Po stisku tlačítka start se otevře port s modulem a začnou načítat a zároveň vykreslovat data z 

modulu. Načtení dat se dá ukončit stiskem tlačítka stop, které zavře port s modulem. 

5.3.1.3 Změna parametrů 
Pokud jsou zvoleny změny parametrů ať už A/D nebo zesílení, odešlou se příslušná data do mo-

dulu a dále pokračuje snímání a vykreslování signálu. 

5.4 Komunikační protokol 

Komunikační protokol je vytvořen pro potřeby bezdrátové komunikace a má zamezit možným 

chybám v komunikaci. Proto jsou jednotlivé příkazy nastaveny pro předem definovaný paket a tak se 

nemůže stát, že b byl příkaz vyvolán náhodně, pouze po obdržení příslušného paketu. 

5.4.1 Struktura paketu 

Start Flag Command Payload End Flag 

0xFC 0xXX 0x01 X bytes 0xFD 

 

 Start Flag – pevně daná hodnota začátku paketu 

 Command – příkaz kde XX je číslo příkazu 

 Payload – data k odeslání 

 End Flag – pevně daná hodnota konce paketu 

5.4.2 Popis paketů 

5.4.2.1 Nastavení zesílení +10dBm 

Start flag Command Payload End Flag 

0xFC 0x01 0x01 0x04 0x01 0xFD 

 

5.4.2.2 Nastavení zesílení 0dBm 

Start flag Command Payload End Flag 

0xFC 0x02 0x01 0x08 0x01 0xFD 
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5.4.2.3 Nastavení zesílení -10dBm 

Start flag Command Payload End Flag 

0xFC 0x03 0x01 0x10 0x01 0xFD 

 

5.4.2.4 Nastavení zesílení -20dBm 

Start flag Command Payload End Flag 

0xFC 0x04 0x01 0x12 0x01 0xFD 

 

5.4.2.5 Nastavení zesílení -30dBm 

Start flag Command Payload End Flag 

0xFC 0x05 0x01 0x14 0x01 0xFD 

 

5.4.2.6 Nastavení rozlišení A/D 12bit 

Start flag Command Payload End Flag 

0xFC 0x10 0x01 0x10 0x02 0xFD 

 

5.4.2.7 Nastavení rozlišení A/D 10bit 

Start flag Command Payload End Flag 

0xFC 0x20 0x01 0x08 0x02 0xFD 

 

5.4.2.8 Nastavení rozlišení A/D 9bit 

Start flag Command Payload End Flag 

0xFC 0x30 0x01 0x04 0x02 0xFD 

 

5.4.2.9 Nastavení rozlišení A/D 7bit 

Start flag Command Payload End Flag 

0xFC 0x40 0x01 0x02 0x02 0xFD 

 

5.4.2.10 Přenos dat ze snímacího modulu do přijímacího 

Start flag Command Payload End Flag 

0xFC 0xA0 0x00 13 bytů 0xFD 

Hodnota payloadu je proměnná jelikož se signál mění v čase. Základ payloadu jsou 4 byty, 

v jednom je bytu je délka paketu, v dalších třech jednotlivé data z A/D převodníku. Zbytek payloadu 

obsahuje dummy data které mohou sloužit pro testování přenosu. 
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6 Testování 

Po správném nastavení a naprogramování vývojových modulů začneme snímat data z generátorů 

signálu na RX. TX data přijme a odešle je do PC na port. 

Pro snímání signálu bude použit A/D převodník nastavený na výchozí vzorkovací frekvenci 

12bit.Pro A/D převodník budou nastaveny tři PINy na snímání. Namísto biosignálů budou použity tři 

generátory signálu, které budou simulovat biosignál zpracovaný biozesilovačem. Generátory signálu 

budou použity pro přímé zapojení k modulu bez použití biozesilovačů jak by muselo být učiněno 

v případě použití biosignálu. 

 

Obr. 13.   Naměřená data – 12bit rozlišení  

Na příslušné piny 1, 3a 5 byly připojeny generátory signálů, pilový, obdélníkový a sinusový.  

Spuštěním obou modulů nám začne bezdrátový přenos. RX data jsou zaslána přes RS 232 do PC 

kde se zpracovávají v Matlabu a jsou i vykreslena. 
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Obr. 14.  Naměřená data – 7bit rozlišení  

Otestováním funkce změny A/D rozlišení jsou znatelné změny ve tvarech signálu které jsou způ-

sobeny nižší rozlišovací frekvencí. 
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7 Závěr 

Hlavním cílem této práce byla realizace univerzálního bezdrátového modulu s řízením spotřeby a 

s možností konfigurace modulů a vizualizace dat. Nejvíce je kladen požadavek na univerzálnost, jeli-

kož se v současné době monitoruje mnoho biologických parametrů. Monitorování životních funkcí je 

nepostradatelným prvkem ve zdravotnictví, dnes se již existují a dále se vyvíjejí bezdrátové monitory 

pro větší pohodlí pacienta. Je kladen velký důraz na spolehlivost a výdrž baterie. Využitím RF stan-

dardu máme širokou síť využití z pohledů senzorů. Všechny senzory mohou být připojeny k jedné 

monitorovací stanici. 

Nejdříve bylo potřeba nastudování funkcí MCU CC1110, k sestavení univerzálního bezdrátového 

modulu pro měření biologických signálů. MCU CC1110 má využití pro snímání EKG, SpO2 a jiných 

biologických parametrů. 

Pro naprogramování byly použity knihovny s příklady použití a dle nich jsem se dále učil a sesta-

voval svůj program. Pro pochopení nastavení A/D převodu sloužil základní výukový software, kde 

bylo více druhů použití A/D převodníku. Po vyzkoušení jsem si zvolil převodník spouštěný CPU, jed-

ná se o nejrychlejší typ a velkou výhodou je také maximální rozlišení 12bit. Vůbec základním soft-

warem, který byl k modulům dodán, byl peer test, kde je možná vyzkoušet jednosměrný bezdrátový 

přenos. Z tohoto softwaru jsem čerpal informace pro nastavení bezdrátového přenosu. Parametry pro 

konfiguraci bezdrátového přenosu jsem si mohl libovolně nastavovat a zkoušet ve Smart RF Studio. 

Pro přenos dat do PC jsem mohl využít přenosu přes USB nebo RS-232 linku. Od Přenosu přímo 

přes USB jsem upustil, jelikož nastavení se mi nedařilo a softwary pro vizualizaci neměli potřebné 

drivery. Přenos přes RS-232 je realizován za pomocí RS-232 konvertoru na USB. PC vidí tento USB 

port jako sériovou linku, která je univerzální a dá se s ní pracovat v Matlabu kde byla nakonec vizuali-

zace uskutečněna. 

Program byl navržen tak aby splňoval všechny podmínky pro A/D konverzi, bezdrátový přenos a 

následný přenos do PC. Rovněž je zde realizován funkce Low Power, která snižuje nároky na spotřebu 

energie tím, že přepne moduly do úsporného režimu, ve kterém šetří baterii. Komunikace P2P nám 

dovoluje přepínat mezi vzorkovací frekvencí A/D převodníku. Z naměřených výsledků je patrné, že 

moduly si předávají data bez problému za použití technologie RF. Volba CC1110 se ukázala jako 

správná, neboť RF technologie nám dovoluje snímat tento signál na delší vzdálenosti a parametry 

MCU nám dovolují rychlé snímání, odesílání a přijímání dat. 

Tato bakalářská může být dále rozvinuta, neboť CC1110 existuje i ve verzi mini. Díky této verzi 

lze zkonstruovat snímač malých rozměrů a měřit tak biosignály například při sportovní aktivitě. 
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