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Abstrakt 

Tato práce se zabývá návrhem řešení a realizací měření životních funkcí pacienta s následným 

přenosem dat pomocí mobilní sítě na vzdálený webový server. Byla navrhnuta a realizována jak 

pacientská strana měřicího řetězce, která měří, zpracovává a odesílá pacientská data, tak strana 

vzdáleného monitoringu, která je řešena odděleným příjmem s uložením naměřených dat do databáze 

a následným zobrazováním měřených dat na WWW stránce.  

Pro měření pacientských dat byl vybrán modul jednosvodového EKG "bmeng EKG" a reflexní 

fotopletysmograf "bmeng PPG", oba moduly s analogovým výstupem 0 - 5 V. Komunikaci 

s webovým serverem a odesílání dat zprostředkovává GSM/GPRS modem Quectel M10 společnosti 

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. Webová aplikace je naprogramována pomocí standardních 

jazyků (X)HTML, PHP, JavaScript a SQL. Pacientskou část jako celek řídí mikrokontrolér 

ATmega644P z rodiny AVR společnosti Atmel Corporation. 
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Summary 

My thesis deals with solution suggestion and implementation of patient life function measurement 

with subsequent data transfer using mobile network to the remote webserver. Both the patient part of 

measuring chain which measures, processes and sends patient data, and remote monitoring part, which 

is solved by separate reception with measured data input into database and subsequent displaying of 

measured data on website, have been designed and implemented. 

Module of one-channel ECG "bmeng EKG" and reflective photoplethysmograph "bmeng PPG" have 

been chosen to measure patient data. Both modules have analog output 0 - 5 V. Communication with 

web server and data sending is performed by GSM/GPRS module Quectel M10 by Quectel Wireless 

Solutions Co. Ltd. Web application has been programmed by standard (X)HTML, PHP, JavaScript a 

SQL languages. Patient part as the whole is controlled by ATmega644P microcontroller from AVR 

family by Atmel Corporation. 
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Použité zkratky 

 

ALU  -  Arithmetic Logic Unit 

AMR  -  Adaptive Multi-Rate (GSM speech codec) 

BG  -  Border Gateway 

CG  -  Charging Gateway 

CISC  -  Complex Instruction Set Computing 

CMOS  -  Complementary Metal-Oxide-Semiconductor 

CSD  -  Circuit Switched Data 

DC  -  Direct current 

DRX  -  Discontinuous reception 

EDGE  -  Enhanced Data rates for GSM Evolution 

EEPROM  -  Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

EFR  -  Enhanced Full Rate (GSM speech codec) 

ESD  -  Electrostatic discharge 

ESR  -  Equivalent series resistance 

EVB  -  Evaluation Board 

FET  -  Field-effect transistor 

FR  -  Full Rate (GSM speech codec) 

FTP  -  File Transfer Protocol 

GGSN  -  Gateway GPRS Support Node 

GPIO  -  General Purpose Input/Output 

GPRS  -  General Packet Radio Service 

GSM  -  Global System for Mobile Communication / Groupe Spécial Mobile 

GSN  -  GPRS Support Node 

HR  -  Half Rate (GSM speech codec) 

HTTP  -  Hypertext Transfer Protocol 

I
2
C  -  Inter-Integrated Circuit 

ISP  -  In-System Programming 

JSON  -  JavaScript Object Notation 

JTAG  -  Joint Test Action Group 

LED  -  Light-emitting diode 

LIG  -  Legal Interception Gateway 

LSB  -  Least significant bit 

MCU  -  Microcontroller  

MIPS  -  Million Instruction Per Second 

MMS  -  Multimedia Messaging Service 

MSB  -  Most significant bit 

PHP  -  Hypertext Preprocessor (server-side scripting language) 

PPP  -  Point-to-Point Protocol 

PTC  -  Positive temperature coefficient 



 

 

PWM  -  Pulse-width modulation 

RF  -  Radio frequency 

RISC  -  Reduced Instruction Set Computing 

RS 232  -  Standard pro sériovou komunikaci mezi dvěma zařízeními 

SGSN  -  Serving GPRS Support Node 

SIM  -  Subscriber Identity Module 

SMD  -  Surface mount device 

SMTP  -  Simple Mail Transfer Protocol 

SPI  -  Serial Peripheral Interface Bus 

SQL  -  Structured Query Language 

SRAM  -  Static Random Access Memory 

TCP  -  Transmission Control Protocol 

TTL  -  Transistor-transistor-logic 

UART  -  Universal asynchronous receiver/transmitter 

UDP  -  User Datagram Protocol 

URL  -  Uniform Resource Locator 

USB  -  Universal Serial Bus 
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 Úvod 1
 

Již řadu let dochází ve všech oblastech lidského života k masivnímu rozvoji bezdrátové komunikace. 

Stejně tomu je i ve zdravotnictví. Dávno neplatí pouze výhoda prostého osvobození od světa kabelů. 

Pomocí bezdrátové telemetrie je možno zjednodušit a zefektivnit práci lékařů, zdravotníků i ostatních 

souvisejících pracovníků. Je možno zvýšit komfort a kvalitu péče pro samotné pacienty. Pacienti 

mohou být diagnostikováni dříve, což pro ně velmi často znamená lepší prognózu. Bezdrátová 

telemetrie je také nedílnou součástí zdravotnické domácí péče HomeCare. 

Nejpoužívanějším komunikačním standardem v HomeCare je ZigBee. Ten je určen pro komunikaci na 

malé vzdálenosti (podobně jako technologie Bluetooth). Pomocí něj lze tedy provozovat např. 

základovou stanici a různý počet bezdrátových čidel, měřicích zařízení, akčních členů nebo jiných 

modulů v rámci místnosti, nebo budovy.  

V případě potřeby interakce takového systému na větší vzdálenosti je ovšem nutno použít další 

technologie. Pro možnost komunikace se systémem po internetu je možno zvolit několik možností, 

ovšem opravdovou mobilitu přináší pouze připojení pomocí veřejné mobilní telekomunikační sítě, 

kvůli čemuž byla řešena tato práce. 

V této práci je nejprve věnováno místo specifikaci cílů práce, následuje nástin základních pojmů, ze 

kterých práce vychází, pak hardwarový návrh měřicího řetězce, realizace programového vybavení 

řídicího modulu a nakonec realizaci webové aplikace a prezentace pro příjem, uložení a zobrazení 

měřených dat. 

 

 Cíle 2
 

Cílem této práce je navrhnout a realizovat funkční bezdrátový přenos pacientských dat pomocí 

mobilní sítě s jejich následným zobrazením na webové stránce. Data musí být vhodným způsobem 

nasnímána, zpracována a pomocí vhodného zařízení odeslána na vzdálený webový server, který data 

opět zpracuje, uloží do databáze a nakonec zobrazí ve webovém prohlížeči uživatele.  
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 Sériová komunikace 3
 

 

 Princip sériové komunikace  3.1

 

Potřebují-li si dvě nebo více zařízení předávat data, musí být propojena komunikační linkou. Podle 

počtu současně přenášených informací (bitů) rozlišujeme sériový a paralelní přenos dat. Sériový 

přenos dat se vyznačuje tím, že v jednom časovém okamžiku se přenáší informace o hodnotě jediného 

bitu, zatímco při paralelním přenosu se v jednom časovém okamžiku přenáší informace o hodnotě 

dvou a více (např. osmi) bitů. Paralelní přenos je při srovnatelných parametrech přenosového kanálu 

rychlejší, ale vyžaduje pro každý současně přenášený bit samostatný přenosový kanál (hardwarový 

vstupně-výstupní obvod u každého komunikujícího zařízení a přenosovou linku – obvykle jedna nebo 

dvě žíly propojovacího kabelu). Proto se zejména v průmyslových systémech a rozsáhlejších sítích 

využívá sériový způsob přenosu dat, který je s ohledem na materiál a nároky na montáž levnější. 

 

Pří asynchronním přenosu dat může vysílací zařízení začít vysílat data v libovolném okamžiku 

s libovolně dlouhou pauzou. Je to umožněno přesně danou délkou přenosu jednoho bitu (nastavení 

baudové rychlosti, viz níže) a definicí jednoznačně rozpoznatelných stavů, ze kterých je schopno 

přijímací zařízení odvodit časovou polohu a úseky platnosti jednotlivých bitů.  

 

Synchronní přenos dat je zabezpečen přidáním pomocného přenosového kanálu, který přenáší 

synchronizační impulzy, podle kterých je přijímací zařízení schopno rozpoznat úseky platnosti bitů. 

Tento signál se označuje jako signál hodinový. Pro účely této práce se tímto typem přenosu nebudu 

zabývat.  

 

Baudová rychlost [Bd] stanovuje přesnou dobu trvání platnosti jednoho bitu při asynchronním 

přenosu. Je to číslo, které udává počet přenesených bitů za sekundu, při jejich souvislém toku. Reálná 

přenosová rychlost uživatelských dat je ale vždy nižší, po komunikačním kanálu se přenáší 

synchronizační bity a někdy také mezery (bez informace). V mnoha aplikacích se používají tyto 

základní rychlosti: 

 

1200 Bd 

2400 Bd 

4800 Bd 

9600 Bd 

19200 Bd 

38400 Bd 

57600 Bd 

115200 Bd. 

 

Tab. 1     Základní rychlosti v asynchronní sériové komunikaci 
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Data se prostřednictvím sériové komunikace přenáší po skupinách, které se po přidání 

synchronizačních bitů označují jako rámce. Nejčastější velikost datové skupiny je 7 nebo 8 bitů.  

 

Přenosový rámec začíná start bitem, následuje zvolený počet datových bitů (5 – 8) a končí 1, 1,5 až 

2 stop bity. V některých případech se před stop bity vkládá paritní bit (pro kontrolu správnosti 

přenosu). [2] 

 

 

Obr.  1     Přenosový rámec při sériové komunikaci [1] 

 

Datové bity se vysílají v pořadí LSB…MSB (Nejméně významný bit…nejvýznamnější bit). 

 

Nastavení celé sériové komunikace bývá uváděno ve formátu např. 9600,8,n,2. První číslo udává 

baudovou rychlost, druhé udává počet přenášených datových bitů, následuje písmeno udávající paritní 

bit (n – bez paritního bitu, e – sudá parita, o – lichá parita). Třetí číslo udává počet stop bitů. 

 

[2] 

 UART 3.2

 

Univerzální asynchronní přijímač/ vysílač (UART) je zařízení umožňující asynchronní sériovou plně 

duplexní komunikaci (vysílání i příjem dat současně). Většinou je interní součástí mikrokontrolérů.  

 

Základní části UART 

 

 Sériový přijímač (Rx) 

- přijímá sériová vstupní data 

- převádí je do paralelní reprezentace, která je uložena v přijímacím datovém registru 

pro případný přenos dále do mikrokontroléru, nebo jiného obvodu 

 Sériový vysílač (Tx) 

- přijímá paralelní datová slova z vysílacího datového registru 

- převádí tato slova do sériového přenosu k následnému přenosu 

 Obousměrný buffer datové sběrnice 

- zpracovává přenos paralelních dat od mikrokontroléru do vysílacího datového registru 

a od přijímacího datového registru do mikrokontroléru 

 Externí hodinové signály pro přijímací a vysílací část jednotky 

- pro usnadnění synchronizace je externí hodinový signál pro vysílací část jednotky 

podstatně vyšší než symbolová rychlost (zpravidla 16x) 
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Vysílání dat 

 paralelní data jsou uložena do vysílacího datového registru 

 řídicí logika doplní tato data synchronizačními impulzy a uloží rámec do posuvného 

vysílacího registru 

 obsah posuvného vysílacího registru je vysílán nastavenou baudovou rychlostí, která je řízena 

externím hodinovým signálem 

 

Příjem dat 

 zahájení příjmu dat změnou stavu linky Rx z log. 1 do log. 0 (start bit) 

 uložení následujících symbolů do posuvného registru s rychlostí danou externím hodinovým 

signálem 

 paralelní přenos datových bitů z jednoho rámce (slova) do přijímacího datového registru 

 

[3] 

 

 RS 232 3.3

 

Jedná se v podstatě o rozšíření UART. RS 232 obsahuje bipolární a inverzní reprezentaci logických 

úrovní (viz Tab. 2). Pro vyšší odolnost proti rušení se zpravidla používá napěťových úrovní ±12 V. 

Tato linka je určena pro komunikaci na krátké vzdálenosti (do 15 metrů). Maximální délka vedení je 

závislá na zvolené symbolové rychlosti.  

Úroveň Vysílač Přijímač 

log. 0 +5 V až +15 V +3 V až +25 V 

log. 1 -5 V až -15 V -3 V až -25 V 

nedefinovaný stav -3 V až +3 V 

 

Tab. 2     Napěťové úrovně při komunikaci přes RS 232 [1] 

 

Vzhledem k odlišným napěťovým úrovním není možné komunikovat přes RS 232 s UART 

v mikrokontroléru (s logikou TTL, CMOS) přímo. Je třeba napěťové úrovně sjednotit, např. pomocí 

převodníku MAX232 (výrobce Maxim).  

[3] 

3.3.1 Konektory a zapojení 

 

V PC technice se lze setkat se dvěma typy konektorů (každý v samčí a samičí variantě) – historickým 

25 pinovým CANON a 9 pinovým CANON.  
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Samec Samice 

 

Tab. 3     Přehled CANON konektorů pro RS 232 komunikaci [4] 

 

 

popis signál 

číslo pinu 9 pin. 

CANON 

číslo pinu 25 pin. 

CANON 

Carrier Detect - detekce nosného kmitočtu CD 1 8 

Receive Data - příjem dat RxD 2 3 

Transmit Data - vysílání dat TxD 3 2 

Data Terminal Ready - terminál je připraven DTR 4 20 

Signal Ground - signálová zem SG (GND) 5 7 

Data Set Ready - modem je připraven DSR 6 6 

Request to Send - terminál - volná cesta RTS 7 4 

Clear to Send - modem - volná cesta CTS 8 5 

Ring Indicator - signál zvonění RI 9 22 

Shield Ground - stínění SHIELD 

 

1 

 

Tab. 4     Popis signálů v RS 232 a přiřazení k pinům jednotlivých konektorů [4] 

 

 

Většinou není třeba použití všech vodičů – nejjednodušší zapojení je 3vodičové (RxD, TxD, GND), 

kdy řízení toku dat probíhá programově, nejčastěji vysláním a příjmem XON a XOFF znaků (ASCII: 

19, SW handshaking). Další používané zapojení je 5vodičové (RxD, TxD, GND, RTS, CTS), kdy 

řízení toku dat probíhá pomocí signálů RTS/CTS (HW handshaking).  

 

 
 

Obr.  2     3vodičové a 5vodičové zapojení RS 232 [5] 
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 AT příkazy 4
 

Komunikace s modemem je umožněna použitím AT příkazů. Jde o soubor příkazů začínajících 

prefixem AT (attention), které jsou určeny k řízení modemů. Umožňují např. nastavovat parametry 

modemu, řídit navazování, udržování a rušení spojení v telefonní síti. Tuto metodu poprvé aplikovala 

firma Hayes, podle níž se modemy schopné na tyto příkazy odpovídajícím způsobem reagovat 

označovaly jako "Hayes compatible".  

Termínem "Hayes subset commands" je tedy označována základní sada AT příkazů, které by měla 

rozumět všechna zařízení, která komunikaci použitím AT příkazu umožňují. Rozšířená sada AT 

příkazů (extended AT commands) je potom sada, specifická pro konkrétní zařízení (nebo rodinu 

zařízení) konkrétního výrobce.  

[6] 

 Typy AT příkazů 4.1

 

Existují 4 typy AT příkazů: 

1) Testovací příkazy 

- používají se pro otestování, jestli je konkrétní příkaz modemem podporován 

- syntaxe: AT<název AT příkazu>=? 

- příklad: ATD=? 

 

2) Příkazy pro čtení 

- používají se pro zjištění nastavení modemu a jeho stavu 

- syntaxe: AT<název AT příkazu>? 

- příklad: AT+CBC? 

 

3) Příkazy pro nastavování 

- používají se pro nastavení modemu a jeho stavu 

- syntaxe: AT<název AT příkazu>= hodnota1, hodnota2, …, hodnotaN 

- (některé hodnoty mohou být nepovinné) 

- příklad: AT+CSCA=”+9876543210”, 120 

 

4) Příkazy pro vykonávání 

- používají se pro uskutečnění konkrétní operace 

- syntaxe: AT<název AT příkazu>= parametr1, parametr2, …, parametrN 

- na rozdíl od příkazů pro nastavování nejsou hodnoty parametrů nikde uloženy, nelze je 

tedy získat příkazy pro čtení 

- příklad: AT+CMSS=1,”+ 9876543210”, 120 

[6] 
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 GPRS 5
 

GPRS (General Packet Radio Service) je mobilní datová služba přístupná v rámci sítě GSM. Jedná se 

o historicky první mobilní datovou službu založenou na přepojování paketů, na rozdíl od původní 

mobilní datové služby, která je založena na přepojování okruhů (CSD), podobně jako klasický přenos 

hovorů skrze GSM síť. GPRS bývá označovaná jako síť 2,5 generace GSM (tedy přechod mezi 2. a 3. 

generací GSM).  

Zavedení technologie GPRS do sytému GSM vyžadovalo poměrně velký zásah do existujících 

mobilních sítí. Bylo v podstatě nutno přeložit novou síť přes stávající síť GSM a tyto propojit pomocí 

řídicích prvků. Změny byly provedeny jak v programovém vybavení, tak i instalací dalších 

hardwarových zařízení. Důležitou změnou bylo rozšíření základnové řídicí  jednotky BSC o blok PCU 

(Packet Controller Unit), který je bodem, oddělující GPRS provoz od hlasových hovorů. Novými 

prvky v celé architektuře potom byly především uzly pro podporu GPRS, tzv. GSN (GPRS Support 

Node). 

 

Obr.  3     Schéma GSM a GPRS sítě [7] 
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 Topologie GPRS sítě 5.1

 

 uzel SGSN (Serving GPRS Support Node) 

- směruje v  obou směrech datové pakety a obsluhuje všechny uživatele přihlášené do GPRS 

sítě kteří se nacházejí v jeho dosahu. Ve směru k uživateli je provoz směrován ze SGSN přes 

BSC na BTS a odtud do mobilní stanice 

- provádí autentizaci, šifrování a kontrolu IMEI 

- funkce mobility managementu (což je součást 3. vrstvy vrstvového modelu GSM, plnící 

funkce autentifikace, lokalizace atd.) 

- řízení logických kanálů směrem k mobilní stanici 

- spojení s HLR, MSC 

 

 uzel GGSN (Gateway GPRS Support Node) 

- poskytuje rozhraní mezi GPRS sítí a externími sítěmi pracující podle standardu IP nebo X.25 

- směruje pakety na jednotlivé SGSN uzly 

- provádí konverzi protokolů mezi GPRS a vnějšími sítěmi 

- může pracovat také jako firewall 

 

 BG (Border Gateway) 

- brána mezi GPRS sítěmi různých operátorů, umožňující funkci roamingu 

 

 CG (Charging Gateway) 

- uchovává a vyhodnocuje zúčtovací data, která přicházejí od SGSN a GGSN. Po příslušném 

zpracování jsou tato data odeslána do celkového zúčtovacího systému sítě GSM 

 

 LIG (Legal Interception Gateway) 

- zajišťuje odposlech, který musí být v některých zemích dle zákona nainstalován 

Přenosová rychlost je limitována rádiovým rozhraním GSM. Po odečtení režie nutné k zabezpečení 

přenosu je možno uvažovat maximální přenosovou rychlost 22,8 kbit/s na jeden časový slot. Dále zde 

hraje roli také kvalita signálu (odstup užitečného signálu od šumu). Při dobrých podmínkách lze režii 

omezit a naopak při horších rozšířit. Podle toho se vybere jedno ze čtyř kódovacích schémat (CS-1 až 

CS-4).  

Třída  "Užitečná" přenosová rychlost  

CS-1  9,05 kbit/s 

CS-2  13,4 kbit/s 

CS-3  15,6 kbit/s 

CS-4  21,4 kbit/s 

 

Tab. 5     Kódovací schémata GPRS 
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Pokud by bylo při ideálních podmínkách využito všech 8 časových slotů, teoretická maximální 

přenosová rychlost by pak byla 8 x 21,4 kbit/s, tedy 171,2 kbit/s. 

Zařízení ovšem komunikují obousměrně, je tedy nutno tyto časové sloty rozdělit ještě pro vysílání 

a příjem. Mobilní terminály se proto zařazují do tříd, podle toho, kolik jsou schopny využít časových 

slotů, z toho kolik pro který směr komunikace. 

[7] 

Multislot 

třída 

Maximální počet slotů 

     Vysílání Příjem Celkem 

 
23 6 6 NA 

1 1 1 2 

 
24 8 2 NA 

2 2 1 3 

 
25 8 3 NA 

3 2 2 3 

 
26 8 4 NA 

4 3 1 4 

 
27 8 4 NA 

5 2 2 4 

 
28 8 6 NA 

6 3 2 4 

 
29 8 8 NA 

7 3 3 4 

 
30 5 1 6 

8 4 1 5 

 
31 5 2 6 

9 3 2 5 

 
32 5 3 6 

10 4 2 5 

 
33 5 4 6 

11 4 3 5 

 
34 5 5 6 

12 4 4 5 

 
35 5 1 6 

13 3 3 NA 

 
36 5 2 6 

14 4 4 NA 

 
37 5 3 6 

15 5 5 NA 

 
38 5 4 6 

16 6 6 NA 

 
39 5 5 6 

17 7 7 NA 

 
40 6 1 7 

18 8 8 NA 

 
41 6 2 7 

19 6 2 NA 

 
42 6 3 7 

20 6 3 NA 

 
43 6 4 7 

21 6 4 NA 

 
44 6 5 7 

22 6 4 NA 

 
45 6 6 7 

 

Tab. 6    Multislot třídy v GSM komunikaci [8] 
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 Návrh řešení 6
 

Návrh měřicího řetězce se odvíjel jednak od požadavků nutných pro splnění cíle práce, ale také od 

existence komponent, které již jsou vyvíjeny v rámci jiných projektů. Použití těchto komponent bylo 

výhodné pro celkové zrychlení návrhu a možnost soustředit úsilí na nejdůležitější části práce. Naopak 

využitím zde navrženého řešení bude možno dále rozvíjet jiné projekty nebo práce. 

Posloupnosti dějů, datové toky a symbolické zapojení jednotlivých modulů lze vyčíst z následujícího 

blokového schématu: 

Měřicí 
moduly

MCU
Modem
(HTTP)

BSC

PCU

SGSN

GGSN

Externí síť IPInternetWebserver

BTS

GSM

GPRS

Pacient

 

Obr.  4     Základní blokové schéma měřicího řetězce 

 

 Měřicí moduly 6.1

 

Byly vybrány tyto měřicí moduly: 

1) bmeng EKG - Jednosvodový elektrokardiograf 

- analogový výstup 0 - 5 V 

2) bmeng PPG - Reflexní fotopletysmograf 

- analogový výstup 0 - 5 V 

 

Moduly vznikly jakou součást grantového projektu "Biomedicínská technika na středních školách" 

(CZ.1.07/1.1.07/02.0075), v rámci aktivity Odborný víkend na VŠ. Jedná se o analogové frontendy 

Výukové sady biomedicínského inženýrství. Autorem je Ing. Michal Prauzek, Ph.D. 

Připojují se pomocí dvouřadého 15-pinového konektoru CANON.  
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6.1.1 Modul bmeng EKG 

 

Modul slouží pro měření elektrické aktivity srdce. Schéma zapojení viz Příloha  I. [19] 

Jeho zapojení lze rozdělit do 3 základních částí: 

1) předzesilovač 

- dochází zde k impedančnímu přizpůsobení tak, aby signál snímaný z pacienta nebyl 

ovlivněn měřicím zařízením 

- pro tento účel je využit přístrojový zesilovač, který odečte napětí na jeho vstupech 

a jejich rozdíl zesílí (v tomto případě 8x) 

2) filtr 

- filtruje nežádoucí složky signálu (rušení) mimo užitečné frekvenční pásmo 

(0,5 - 100 Hz), ve kterém je signál EKG plně obsažen 

3) napájení pravou nohou 

- tento blok eliminuje změny potenciálu elektrod v čase (kolísání úrovně signálu) 

- pacient je napájen nízkým proudem a přesně opačným potenciálem, než je aritmetický 

průměr na obou elektrodách 

 

 

Obr.  5     Schematické zapojení bmeng EKG [9] 

 

 

Obr.  6     Osazená deska bmeng EKG [9] 
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6.1.2 Modul bmeng PPG 

 

Modul slouží pro měření prokrvení tkáně. Schéma zapojení viz Příloha  II. [19] 

Jeho zapojení lze rozdělit do 3 základních částí: 

4) snímač 

- po přiložení prstu snímá prokrvení tkáně pomocí IR LED diody a IR fototranzistoru 

- signál je vysílán IR LED diodou, odráží se od kosti v prstu a utlumený se vrací zpět na 

snímací IR fototranzistor 

5) převodník proud - napětí 

- pomocí operačního zesilovače zde dochází k transformaci proudového signálu 

generovaného IR fototranzistorem na signál napěťový 

6) aktivní filtr 

- filtruje nežádoucí složky signálu (rušení) mimo užitečné frekvenční pásmo 

(0,5 - 60 Hz), ve kterém je signál PPG plně obsažen 

 

 

 

Obr.  7     Schematické zapojení bmeng PPG [9] 

 

 

 

Obr.  8     Osazená deska bmeng PPG [9] 

[9] 
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 Řídicí modul 6.2

 

Jako hlavní řídicí prvek celého řetězce byl vybrán modul (deska s plošnými spoji) s názvem 

"Telemetrická jednotka, základní deska" (dále jen "základní deska"), který je vyvíjen v rámci 

projektu výzkumu a vývoje TA ČR TA01020282.  

Modul navrhl a osadil pan Ing. Martin Pieš, Ph.D., vyrobil Marpos Ostrava. Je založen na 

mikrokontroléru ATmega644P od firmy Atmel.  

Využívá obvod reálného času firmy Philips PCF8583, který lze zálohovat baterií typu CR2032. Tento 

obvod komunikuje s mikrokontrolérem po sběrnici I
2
C. Modul je dále vybaven programovacími 

rozhraními SPI a JTAG a šesti 10-pinovými konektory, které slouží pro připojení dalších modulů.  
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Obr.  9     Schéma zapojení modulu Telemetrická jednotka, základní deska 
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6.2.1 MCU ATmega644P 

 

Tento 8bitový mikrokontrolér je založen na architektuře AVR. Vyniká velmi dobrým poměrem 

výkonu ku spotřebě energie, lze proto použít pro aplikace využívající bateriové napájení.  

Podporuje sadu 131 instrukcí RISC, přičemž většinu dovede provést v jednom hodinovém cyklu. 

Obsahuje 32 8-bitových univerzálních operačních registrů, přímo napojených na aritmeticko-logickou 

jednotku (ALU), což umožňuje přistupovat ke dvěma různým registrům zároveň během jedné 

instrukce vykonané v jednom hodinovém cyklu. Díky tomu je programový kód zpracován mnohem 

účinněji a až 10x rychleji, než u běžných mikrokontrolérů s úplnou instrukční sadou CISC. 

Mikrokontrolér  umožňuje zpracovat až 20 milionů instrukcí za sekundu (MIPS) při taktu 20 MHz 

a obsahuje 2-fázovou násobičku. 

MCU operuje s oddíly vysoce stálé permanentní paměti: 

1) 64 KB programové paměti programovatelné přes ISP 

2) 2 KB paměti EEPROM 

3) 4 KB interní SRAM paměti 

4) volitelný segment pro zaváděcí program (boot code) se samostatnými uzamykacími bity (lock 

bits) 

Rozhraní mikrokontroléru: 

5) 2 8bitové čítače/časovače se samostatnými předděličkami a porovnávacími režimy 

6) 1 16bitový čítač/časovač se samostatnou předděličkou a porovnávacím režimem 

7) časovač pracující s reálným časem s vlastním oscilátorem 

8) 6 PWM výstupů  

9) 8kanálový 10bitový A/D převodník s diferenčními vstupy a možností nastavení zesílení (1x, 10x, 

200x) 

10) I2
C rozhraní 

11) 2 programovatelné USART rozhraní 

12) SPI rozhraní 

13) JTAG rozhraní 

14) programovatelný Watchdog s vlastním oscilátorem 

15) analogový komparátor 

16) přerušení a probuzení na základě změny stavu pinu 

[10] 
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Obr.  10     Blokové schéma mikrokontroléru ATmega644P [11] 

 

6.2.2 Programové vybavení řídicího modulu 

 

Ovládací program řídicího modulu je nejdůležitější část celé této práce. Pro vývoj, ladění a nahrávání 

programu do mikrokontroléru ATmega644P bylo použito výrobcem dodávané prostředí 

Atmel Studio 6. Pomocí něj byly vytvořeny zdrojové soubory a knihovny v jazyce C, které Atmel 

studio zkompiloval a sestavil program pro mikrokontrolér. Ten pak byl přes vestavěnou komponentu 

Device Programming přenesen do mikrokontroléru.  

Pro fyzické nahrávání programu do mikrokontroléru byl použit programátor AVRISP mkII 

In-System Programmer, který je založen na ISP metodě, tedy programování mikrokontroléru již 

vestavěného v systému (uvnitř obvodu). K PC se připojuje pomocí USB. Vlastní programování 

probíhalo pomocí SPI rozhraní.   
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 GSM/GPRS modem Quectel M10 6.3

 

Pro komunikaci se serverem a přenos měřených dat je použit 4pásmový modul Quectel M10 

společnosti Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. M10 je malý SMD modul, který tak lze snadno 

vestavět do koncového zařízení.  

       

 

Obr.  11     modul M10 a přiřazení pinů [12] 

 

Jedná se o kompletní GSM/GPRS řešení. Zařízení podporuje GSM/GPRS sítě o základních 

frekvencích 850/900/1800/1900 MHz. Umožňuje přenášet hlas, data, fax a SMS zprávy při velmi malé 

energetické spotřebě. Lze ovládat standardními i rozšířenými AT příkazy a podporuje řadu služeb 

a komunikačních protokolů (PPP, TCP/UDP, HTTP, FTP, MMS, SMTP). Podrobnější specifikace 

jsou uvedeny v Tab. 7.  
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Modul M10 

Osazení SMD, 64-pin 

Frekvence 850/900/1800 a 1900 MHz 

GPRS Multislot class 12, 10, 8 

kódovací schémata CS 1 - CS 4 

Teplotní rozsah -45°C až +85°C 

Rozměry 29 x 29 x 3.6 mm 

Váha 6 g 

Funkce volání, SMS, CSD , Fax, GPRS 

IP funkce 
PPP, TCP/UDP, HTTP, FTP, MMS, 

SMTP 

Podpora hlasových kodeků HR, FR, EFR, AMR 

Další hlasové funkce 
odstranění echa, potlačení echa, 

omezení šumu 

Fax Group 3, Class 1 & 2 

CSD (datové vytáčené přenosy) až 14,4 kbps 

GPRS přen. Rychlost až 85,5 kbps při Multislot class 12 

napájecí napětí 3,4 - 4,5 V, 4,0 V jmenovitě 

spotřeba energie 
1.1 mA při DRX = 5 

0.7 mA při DRX = 9 

Rozhraní 

Externí SIM slot, 2x analogový audio 

kanál, rozhraní klávesnice, rozhraní 

displeje, 3x sériový port, anténní 

konektor, GPIO 

 

Tab. 7     Vybrané specifikace modemu Quectel M10 

[12] 

6.3.1 AT příkazy modemu Quectel M10 pro HTTP POST komunikaci 

 

Nejprve je nutné nastavit URL adresu serveru, na kterou se mají pacientská data posílat. 

Struktura AT příkazu pro  nastavení URL adresy pro modem Quectel M10  

AT+QHTTPURL=<url_len>,<input_time> 

 

kde  

 

<url_len> délka URL adresy v bytech, 

<input_time> je maximální čas,  po který je možno vkládat URL adresu v sekundách. 
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1) Po korektním odeslání tohoto požadavku modem odpoví řetězcem CONNECT. 

 

Poznámka  

- Všeobecně při jakémkoliv přijetí řetězce CONNECT dává modem nadřazenému systému 

informaci, že se přepnul do datového režimu. V tomto režimu se aktivuje handshaking 

(záleží na nastavení modemu - pomocí AT příkazu AT+IFC) a zároveň modem nerozlišuje 

AT příkazy. Všechna data, která modem v tomto režimu přijme (nebo odešle) přes UART 

jsou považována za data (např. URL adresa nebo tělo HTTP POST požadavku). 

- V datovém režimu modem setrvává až do okamžiku, kdy přijme nebo odešle předem 

stanovený počet bajtů, skončí timeout pro odesílání či příjem dat nebo nastane jiná 

podmínka, nebo chyba 

- Ze strany nadřazeného systému lze datový režim přerušit zasláním řetězce znaků "+++" na 

UART. Pro HTTP příkazy platí tato pravidla: 

- časový interval před odesláním prvního znaku "+" nesmí být menší než 500 ms 

- časový interval po odeslání posledního znaku "+" nesmí být menší než 500 ms 

- časový interval mezi odeslanými znaky "+" musí být menší než 1000 ms 

- přijetí tohoto řetězce ukončí právě vykonávaný HTTP AT příkaz 

 

2) Nyní je možno do modemu po sériové lince odeslat URL adresu serveru. 

3) Po odeslání všech bajtů modem odpoví řetězcem OK. 

 

Následně je možno odesílat data pomocí HTTP požadavku "POST" takto: 

Struktura AT příkazu pro HTTP požadavek "POST" pro modem Quectel M10 

AT+QHTTPPOST=<body_size>,<input_time>,<to_read_time> 

 

kde  

 

<body_size> je velikost dat v těle POST požadavku v bytech, 

<input_time> je maximální čas, kdy je možno posílat data těla POST požadavku v sekundách, 

<to_read_time> je maximální čas, po který čeká modem na příkaz AT+QHTTPREAD. 

 

1) Po korektním odeslání tohoto požadavku modem odpoví řetězcem CONNECT. 

2) Nyní je možno do modemu po sériové lince odeslat samotná data těla (<body_data>) požadavku 

POST. 

3) Po odeslání všech bajtů modem odpoví řetězcem OK a čeká po dobu specifikovanou v parametru 

<to_read_time> na zaslání příkazu AT+QHTTPREAD. 

 

Jak je z tohoto popisu patrné, pevně definovaná struktura je pouze pro inicializaci samotného POST 

požadavku v příkazu AT+QHTTPPOST, ovšem pro tělo tohoto požadavku nikoliv. Je tedy možné 

navrhnout vlastní strukturu tak, aby následné zpracování požadavku na serveru bylo co nejjednodušší 

a nejrychlejší. 
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Byla navržena tato struktura těla HTTP POST požadavku: 

 

<patientId,format,times[0],values[0][0],values[1][0],...,times[n],values[0][n],values[1][n]> 

 

kde 

patientId je číslo pacienta 

format je pořadí a struktura následujících dat 

times[n], je okamžik měření každé dvojice vzorků (EKG a PPG), který je určen hodnotou celočíselné 

proměnné, která se pomocí přerušení čítače mikrokontroléru inkrementuje každých 10 ms. 

values[0][n] jsou hodnoty naměřených vzorků EKG 

values[1][n] jsou hodnoty naměřených vzorků PPG 

n je celkový počet časových okamžiků měření 

 

Nakonec se vyčte odpověď serveru: 

Struktura AT příkazu pro vyčtení odpovědi serveru pro modem Quectel M10  

AT+QHTTPREAD=<wait_time> 

 

kde  

 

<wait_time> je čas  v sekundách, po kterém bude daná HTTP session ukončena. 

 

1) Po korektním odeslání tohoto požadavku modem odpoví řetězcem CONNECT. 

2) Nyní modem odešle po sériové lince odpověď serveru. 

3) Po odeslání všech bajtů modem odešle řetězec OK. 

 

Pokud při provádění AT příkazů, nebo i mimo tuto dobu nastane chyba, modem odešle na sériovou 

linku řetězec 

+CME ERROR: <err> 

 

kde  

 

<err> je identifikátor chyby. (viz [13]) 

 

[13] 
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 Vysílací modul RF+GSM 6.4

 

Modul RF+GSM tvoří dva nezávislé obvody, které jsou umístěny na jednom plošném spoji. Pro účely 

této práce je použita pouze GSM část, která obsahuje zmíněný modem Quectel M10. K tomuto 

modulu je připojen slot na SIM kartu, chráněný ESD prvkem SMC05F. Napájení 4 V je přivedeno 

skrz základní desku z modulu napájecího zdroje (viz Obr.  16). 

 

Obr.  12     Schéma zapojení modulu RF+GSM 
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 Modul napájecího zdroje 6.5

 

Napájecí zdroj je spínaný napájecí zdroj, který umožňuje pracovat od napětí baterie přibližně 5,5 V. 

Obsahuje dvě nezávislé větve, kde každá větev má svůj vlastní řídicí obvod LM3845MM. Spínací 

obvody používají vlastní spínací FET tranzistor IRF7314PBF, který je proveden jako dva tranzistory 

v jednom pouzdře.  

Výstupní napětí je určeno pomocí přesných rezistorů – v první větvi má hodnotu 5 V, ve druhé 4 V. 

Na vstupu i výstupu napájecího zdroje jsou použity kvalitní kondenzátory s nízkým ESR. Napájecí 

zdroj je na vstupu chráněn vratnou pojistkou 2 A (PTC), dále Schottkyho diodou proti přepólování a 

nakonec ochranou proti ESD. 
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Obr.  13     Schéma zapojení modulu napájecího zdroje 
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 Převodník UART – RS 232 6.6

 

Pro umožnění vývoje programu mikrokontroléru (modulu základní desky) je potřeba umožnit 

komunikaci po sériové lince mezi tímto modulem a počítačem, který komunikuje dle standardu RS 

232. Vhodným způsobem je použití převodníku MAX232N, který byl pro ladicí a testovací účely 

umístěn spolu s konektorem sériového portu CANON-9 a dalšími součástkami na desku – univerzální 

plošný spoj. Zapojení a schéma bylo převzato z katalogu k převodníku MAX232N. 

 

Obr.  14     Schéma zapojení převodníku UART – RS 232 [14] 
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 Pacientská část 6.7

 

Pokud by byly moduly PPG  a EKG posuzovány jako zdravotnické elektrické přístroje (s příložnými 

částmi typu B a BF), bylo by potřeba brát ohled na rizika spojená s proudem unikajícím do pacienta, 

viz norma ČSN EN 60601-1, Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na 

základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost. 

 

V případě napájení zařízení síťovým napětím by bylo nutno vyřešit ochranu pacienta před proudem 

unikajícím do pacienta vyšším než 50 µA při jedné poruše, případně 10 µA v normálním stavu. 

 

Unikajícími proudy se rozumí parazitní proudy tekoucí mezi vzájemně izolovanými částmi přístroje 

většinou přes parazitní kapacitní vazby mezi těmito částmi.  

 

Hlavní snahou je tedy co nejvíce snížit hodnotu parazitních kapacit – toho lze dosáhnout zapojením 

izolačních součástek, které mají velmi nízkou izolační kapacitu. O takových přístrojích je pak možno 

hovořit jako o přístrojích s galvanickým oddělením příložných části. 

[16] 

 

V tomto případě je ovšem použit jako zdroj energie Li-ion baterie – nepoužívá se síťové napájení 

a vliv parazitních kapacit je tímto odstraněn. Pro dodržení normy tedy není nutné použití oddělovacích 

prostředků pro galvanické oddělení.  
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Obr.  15     Blokové schéma pacientské části 
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 Výsledné zapojení měřicí a přenosové části 6.8

 

Pro správnou funkci sériové komunikaci mezi řídicí jednotkou a modemem bylo nutno dodatečně 

zapojit piny modemu RTS a CTS pro hardwarový handshaking (viz str. 38 a 39) - ty jsou připojeny na 

piny řídicí jednotky CO-3 a CO-5 (viz Obr.  16) 
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Obr.  16     Schéma výsledného zapojení měřicí a přenosové části 
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Obr.  17     Fotografie fyzického zapojení měřicí a přenosové části 
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 Programové vybavení řídicího modulu 7
 

 Hlavní program 7.1

 

Program pro řídicí modul se začne vykonávat po prvním resetu, který se provede po připojení napájení 

mikrokontroléru.  

Běh programu se řídí vývojovým diagramem na Obr.  18. V popisu diagramu nejsou uvedeny zprávy 

odesílané na řídicí sériovou linku. (Debug - "...") 

 

 

Obr.  18     Vývojový diagram hlavního programu mikrokontroléru – přehled 
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1) jako první se inicializují všechny porty mikrokontroléru, časovače a související přerušení, která 

jsou nutná pro běh tohoto programu 

 

2) inicializace sériového rozhraní USART1 pro komunikaci po ladicí sériové lince s PC 

 

3) inicializace sériového rozhraní USART0 pro komunikaci s modemem Quectel M10 

 

4) Zapnutí modemu Quectel M10 

 

 pokud není modem zapnut, provede se zapnutí voláním funkce Switch_Modem_ON 

 funkce nastaví pin PD4 do logické 1 po dobu 2 sekund a následně vrátí log. 0  

 funkce se ukončí přijetím řetězce "Call Ready" od modemu 

 

5) Nastavení internetu 

 

 volání funkce internet_GPRS_ON 

 funkce modemu odešle příkaz "AT+QIFGCNT=0" 

 vyčká na odpověď "OK" od modemu 

 poté odešle nastavení přístupového bodu příkazem "AT+QICSGP=1,\"APN\"", 

kde  

 

APN je přístupový bod mobilního operátora, jehož SIM-karta je vložena ve slotu 

 

- funkce se ukončí přijetím řetězce "OK" od modemu  

 

6) Kontrola napájecího napětí 

 

- provede se měření napájecího napětí zdroje 

- pokud je hodnota napětí menší než 7 V, zavolá se funkce low_batt_off 

- funkce low_batt_off vypne modem a převede mikrokontrolér do režimu Power-off 

 

 

7) Nastavení URL na "start.php" 

 

- volání funkce Set_HTTP_URL 

- dle nastavené adresy vypočte počet jejich znaků 

- odešle modemu příkaz v podobě AT+QHTTPURL=xx,yy, 
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kde  

 

xx je počet znaků adresy URL, 

yy je timeout pro odeslání této adresy 

 

- vyčká na odpověď "CONNECT" od modemu  

- odešle modemu URL adresu 

- funkce se ukončí přijetím řetězce "OK" od modemu  

 

8) Program se přesune do nekonečné smyčky (while(1)) 

 

- v této smyčce dochází pomocí příkazu switch k přepínání hlavních fází celého programu 

 

 

ad 1), 2), 3) 

Tyto operace se provádí nastavováním jednotlivých registrů mikrokontroléru, resp. zapisováním bitů 

(nebo skupin bitů) na požadované pozice v těchto registrech 

Pro zapisování bitů jsou určeny bitové operátory. Pro tento projekt jsem využil operátory (Jazyk C): 

| - bitový součet 

& - bitový součin 

<< - bitový posun doleva 

>> - bitový posun doleva 

~ - bitová negace 

 

Příklad nastavování registrů 

 

Povolení přerušení od rozhraní USART1: 

 

UCSR1B |= ( 1 << RXCIE1 ); 

 

 do registru UCSR1B bude zapsána logická 1 na pozici bitu RXCIE1 

 

Nastavení pinu 1 portu A jako vstupní pro signál CTS: 

 

DDRA &= ~(1<<DDA1); 

 

 do registru DDRA bude zapsána logická 0 na pozici bitu DDA1 
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 Fáze 0 (Startovací fáze) 7.2

 

Fáze 0 je v úvodní části hlavního programu nastavena jako výchozí. Procesor se pomocí modemu 

cyklicky dotazuje serveru, jestli již uživatel nedal povel ke spuštění měření a kolik bylo nastaveno 

měřicích cyklů. 

 

Pokud je vyčteno z odpovědi serveru, že se má začít měřit, přepne se program do další fáze (fáze 1). 

 

 
 

Obr.  19     Fáze 0 hlavního programu mikrokontroléru  
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 Fáze 1 (Fáze inicializace měření a odesílání dat) 7.3

 

Fáze 1 inicializuje měření a odesílání dat a program se ihned přepne do fáze 2. 

 

 

 

Obr.  20     Fáze 1 hlavního programu mikrokontroléru 

 

 

 Fáze 2 (Fáze měření a odesílání dat) 7.4

 

Fáze 2 je nejdůležitější částí programu - probíhá zde cyklické měření a odesílání dat na WWW server. 

 

- Tato fáze začíná platnou podmínkou pro posílání nových dat, započetí měření a nenulový počet 

cyklů 

- V případě nízkého napětí baterie funkce low_batt_off vypne modem a převede mikrokontrolér 

do režimu Power-off 

- Pokud již alespoň jeden cyklus měření a odesílání v minulosti proběhl, vypíše se na ladicí 

sériovou linku délka pauzy mezi tímto a minulým cyklem 

- Odešle se modemu příkaz pro HTTP POST požadavek 

o volání funkce HTTP_POST 

o dle parametrů předaných funkci proběhne sestavení AT příkazu 

o odešle modemu příkaz v podobě AT+QHTTPPOST=xx,yy,zz 

 

START

Debug – „fáze měření“

Debug – „napájecí napětí“

Debug – „počet měřicích cyklů“

Nastav URL „record.php“

Nastavení fáze 2

Nulování čítačů 1, 2

KONEC
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kde  

 

xx je počet znaků těla HTTP POST požadavku, 

yy je timeout pro odeslání těla HTTP POST požadavku modemu, 

zz je počet sekund doby platnosti vyčtení odpovědi serveru z modemu příkazem HTTP 

READ 

 

o vyčká na odpověď "CONNECT" od modemu 

 

- začnou se odesílat data 

- prvních 6 znaků těla HTTP POST požadavku určuje ID pacienta a typ měření, oddělených čárkou 

(např. "01,01,") 

- následuje naměření a odeslání 10 s záznamu EKG a PPG pro zvoleného pacienta při vzorkovací 

frekvenci 100 Hz, přičemž každý vzorek dvojice EKG a PPG je doplněn časovou značkou 

(hodnotou čítače 2, který čítá od nuly od momentu ukončení fáze 1 hl. programu) 

- v průběhu odesílání se ošetřují případné příkazy přijaté do bufferu ladicí sériové linky (STOP, 

START, RESET, OFF) a také případná chyba odeslaná modemem (+CME ERROR) 

- po odeslání všech dat je spuštěn čítač délky pauzy mezi jednotlivými cykly měření 

- vyčká se na odpověď "OK" od modemu 

- Odešle se modemu příkaz pro HTTP READ požadavek 

o volání funkce HTTP_READ 

o dle parametrů předaných funkci proběhne sestavení AT příkazu 

o odešle modemu příkaz v podobě AT+QHTTPREAD=xx 

 

kde 

 

xx je počet sekund, po který je otevřená daná HTTP session 

 

o vyčká na odpověď "CONNECT" od modemu a začne přijímat data 

o vyčte odpověď serveru a odešle ji na ladicí sériovou linku 

 

- Nastaví se odesílání nových dat (započetí nového cyklu) 

- Pokud není nastaven nekonečný počet cyklů, tento se dekrementuje a zároveň pokud se počet 

cyklů sníží na nulu, ukončí se měření zrušením příznaku pro vkládání dat 

- Pokud byly na ladicí sériové lince v průběhu měření přijaty příkazy STOP nebo RESET, zde se 

provede jejich dokončení 
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Obr.  21     Fáze 2 hlavního programu mikrokontroléru 

START

Pokud se mají 
poslat nová data, má se začít 

měřit a počet cyklů > 0
Napětí < 7 V Vypni modem a uspi MCU

+

Pokud se do 
tohoto okamžiku měřila 

délka pauzy
Zastav časovač pauzy

-

Pokud je časovač 1 
< 10 ms a je povoleno 

vkládání dat

Debug – obsah bufferu modemu

+

-

Pokud je dokončen 
přenos všech dat a modem 

odpověděl OK
Debug – „Odesílám data“

Přečte odpověď serveru (HTTP READ)

Nastavení odesílání nových dat
Pokud nebyl 

nastaven nekon. počet 
cyklů

Dekrementuj počet cyklů

Pokud je počet cyklů 0

Zruš příznak vkládání dat

Debug – „Měření dokončeno“

Ukončení příkazů STOP a RESET

Pokud není dokončen 
přenos všech dat a modem 

neodpověděl OK
Naměř data

Připrav data k odeslání

Odešli data do modemu

Pokud je počet cyklů 0

Odešli modemu oddělovač dat

Pokud není spuštěn 
časovač pauzy a mají se posílat 

nová data

Vynuluj a zapni časovač pauzy

Pokud není spuštěn 
časovač pauzy a mají se posílat 

nová data

Vynuluj a zapni časovač pauzy

Vynuluj čítač1

Debug – „Začínám odesílat“

Odeslání HTTP POST požadavku

Debug – „Odesílám data“

Debug – „pauza trvala...“

Ošetření příkazů z ladicí sériové linky

KONEC

KONEC
+

-
+

-

+

-

+

-

- -

+ +

+

-

+

+

-

-



35 

 

 Vývoj programu 7.5

 

Program pro zvolený mikrokontrolér byl vyvíjen v jazyce C v nástroji AtmelStudio společnosti Atmel 

Corporation. Byl vytvořen projekt, který obsahuje několik souborů – zdrojové soubory main.c, 

modem.c a seriak.c, dále hlavičkové soubory modem.h a seriak.h a soubor pro automatické 

kompilování programů Makefile. 

 

7.5.1 Hlavičkové soubory  

 

Mají příponu ".h". Jsou výhodné pro použití při vytváření programu, který se jako v tomto případě 

skládá z více zdrojových souborů. Obsahují deklarace některých globálních proměnných a maker 

preprocesoru (začínající textem #define), vztahujících se k příslušnému *.c souboru, hlavičky všech 

funkcí určených k použití v ostatních *.c souborech a definice uživatelských typů.  

 

Hlavičkové soubory se vkládají do ostatních *.c nebo *.h souborů v případě potřeby pomocí příkazu 

#include. 

 

V mém projektu jsou obsaženy výše zmíněné hlavičkové soubory modem.h a seriak.h. 

 

7.5.2 Soubor Makefile 

 

Jedná se o předpis, který využívá program make při automatizaci překladu zdrojových kódů na binární 

soubory. V tomto projektu je využito vygenerovaných souborů *.hex. 

 

Umožňuje přizpůsobit kompilační proces pro konkrétní platformu – zde tedy pro rodinu 

mikrokontrolérů Atmel AVR. 

 

Je obvykle členěn do dvou částí: 

 

1) Deklarační část 

 zde bývají deklarovány proměnné pro nastavení kompilátoru a linkeru nebo cesty 

k hlavičkovým souborům a knihovnám 

2) Výkonná část 

 obsahuje pravidla, na základě kterých program make sestavuje aplikaci a provádí další 

činnosti, jako např. výpis kompilačního logu nebo archivaci zdrojových souborů. 
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Nejdůležitějšími položkami v tomto projektu jsou tyto: 

 

### Project name (also used for output file name) 

PROJECT = diplomka_v2 

 

### Source files and search directory 

CSRC    = main.c seriak.c modem.c 

 

### Target device 

DEVICE  = atmega644p 

 

### Include dirs, library dirs and definitions 

DEFS = F_CPU=16000000 

 

# Default target 

build: elf hex lst sym 

hex: $(PROJECT).hex 

 

kde  

 

PROJECT označuje proměnnou, která ovlivňuje (mimo jiné) i název výsledného *.hex souboru 

CSRC je seznam souborů, které se mají kompilovat  

DEVICE je nastavení konkrétního mikrokontroléru (zde ATmega644P) 

DEFS je nastavení taktovací frekvence mikrokontroléru (zde 16 MHz) 

build: je pravidlo, které po kompilaci vygeneruje soubory uvedeného typu 

hex: je výsledný název *.hex souboru (zde diplomka_v2.hex) 

 

7.5.3 Vybrané vlastnosti zdrojových souborů 

 

Hlavní zdrojový sobor (main.c) 

Soubor main.c je hlavním zdrojovým souborem pro kompilaci výsledného programu pro 

mikrokontrolér. Viz Příloha  III. 

Obsahuje: 

 

1) příkazy umožňující vkládání jednotlivých knihoven a ostatních souborů potřebných pro využití 

funkcí a proměnných v nich obsažených pomocí příkazu #include 

2) definice maker preprocesoru pomocí příkazu #define 

3) deklarace a definice proměnných a funkcí používaných v hlavním programu 

4) kód hlavního programu (funkce main) 

5) kód pro obsluhu přerušení od čítače, sériových rozhraní a signálu CTS od modemu 
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ad 1) 

Příklad vložení knihovny a hlavičkového souboru: 

#include <avr/io.h> 

 

#include "modem.h" 

 

Pomocí znaků "<" a ">" se vkládají jednak ve vývojovém prostředí Atmel Studio vestavěné standardní 

knihovny jazyka C a také vestavěné knihovny pro práci s mikrokontroléry rodiny Atmel AVR. 

Pomocí znaků uvozovek pak vkládají uživatelské soubory umístěné v pracovním adresáři projektu. 

 

ad 2) 

 

Makra preprocesoru 

 

Preprocesor zpracovává vstupní text, provádí v něm textové změny a jeho výstupem je opět text. 

Zpracovává hlavičkové soubory, odstraňuje komentáře, provádí podmíněný překlad zdrojového textu 

a rozvíjí makra. 

 

Makro se definuje se pomocí příkazu #define, za nímž následuje identifikátor makra a textový 

řetězec. Analogicky se pomocí #undef mohou definice makra rušit, tentokrát již pouze s uvedením 

identifikátoru makra. 

 

Rozvoj maker znamená prohledávání zdrojového textu a nahrazování řetězců shodných 

s identifikátorem makra řetězci, které za těmito makry následují. Pro rozvoj maker je možno použít 

také pravidla, která se definují např. pomocí příkazů #ifdef, #ifndef nebo #endif. 

 

Pomocí maker lze dosáhnout znatelného zpřehlednění textu, ale i zjednodušení změny částí 

zdrojového kódu. V tomto projektu budou použity pouze makra bez vstupních argumentů, tedy 

symbolické konstanty.  

[17] 

 

Příklad definice makra preprocesoru: 

 

#define low_batt_condition ((float)(ReadADC(3))*0.0161) < 7.0  
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ad 5) 

 

Obsluha přerušení od pinu 1 portu A - pro HW handshaking 

Funkce ISR(PCINT0_vect) -  vyvolá se při změně logického stavu pinu 1 portu A. Pokud je na tomto 

pinu logická 1, nastaví se proměnná CTS do 1 - toho se následně využije při pozdržení vysílání přes 

sériovou linku do modemu (funkce sendByte_chan0 v souboru seriak.c na str. 39) 

 
ISR(PCINT0_vect){ 

 if (PINA & (1<<PINA1))  

 { 

  CTS = 1; 

 } 

 else CTS = 0; 

} 

 

  

Obsluha přerušení od časovače 

Funkce ISR(TIMER2_COMPA_vect) - vyvolá se každých 10 ms (nastavení ve funkci ioinit). 

Inkrementuje proměnné, využívané jako čítače. 

 
ISR(TIMER2_COMPA_vect)  

{ 

 Timermuj++; 

 Timermuj1++; 

 Timermuj2++; 

 Timermuj3++; 

 if (timer_post_pause_start_flag==1) 

 { 

  timer_post_pause++; 

 }  

} 

 

 

Obsluha přerušení od sériový linek 

Funkce ISR(USART0_RX_vect) a ISR(USART1_RX_vect) - vyvolají se při každém přijatém znaku na 

příslušné sériové lince. Provede se uložení přijatého znaku do bufferu a inkrementuje se ukazatel 

bufferu. U přerušení sériové linky od modemu se navíc při příchodu znaků CR a LF nastaví ukazatel 

sendmodem do logické 1. 

 

ISR(USART0_RX_vect)   

{ 

 buffer_usart0[ buff0Ct ] = UDR0;  

 buff0Ct++;     

 if ((buffer_usart0[buff0Ct-2]==0x0D)&&(buffer_usart0[buff0Ct-1]==0x0A))  

 { 

  sendmodem=1; 

 } 

} 
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ISR(USART1_RX_vect)   

{ 

 buffer_usart1[ buff1Ct ] = UDR1;  

 buff1Ct++;     

} 

 

 

Program pro obsluhu modemu (modem.c) 

Soubor modem.c je zdrojovým souborem obsahující rutiny pro obsluhu modemu.  

Obsahuje tyto rutiny: 

 

1) Clear_Modem_Buffer - nulování bufferu sériové linky pro příjem dat z modemu 

2) Switch_Modem_ON - zapnutí modemu 

3) internet_GPRS_ON - aktivace GPRS 

4) Set_HTTP_URL - nastavení HTTP URL 

5) HTTP_POST - odeslání HTTP POST požadavku 

6) HTTP_READ - odeslání HTTP READ požadavku 

7) internet_GPRS_OFF - deaktivace GPRS 

 

Program pro obsluhu sériové komunikace (seriak.c) 

Soubor seriak.c je zdrojovým souborem obsahující rutiny pro obsluhu sériových rozhraní.  

Obsahuje tyto rutiny: 

 

1) uart_init_chan1 - inicializace USART0 

2) uart_init_chan0 - inicializace USART1 

3) sendByte_chan0 - odešle 1 byte na kanálu 0 

 HW handshaking - pokud modem vysílá signál CTS (proměnná CTS má hodnotu 1, viz 

obsluha přerušení ISR(PCINT0_vectnahoře) v souboru main.c na str. 38), odeslání bajtu se 

pozdrží o 10 µs 

4) sendByte_chan1 - odešle 1 byte na kanálu 1 

5) sendString_chan0 - odešle řetězec na kanálu 0 

6) sendString_chan1 - odešle řetězec na kanálu 1 

7) sendint_chan0 - odešle integer na kanálu 0 

8) sendint_chan1 - odešle integer na kanálu 1 

9) senduint_chan0 - odešle neznaménkový integer na kanálu 0 

10) senduint_chan1 - odešle neznaménkový integer na kanálu 1 

11) sendulint_chan0 - odešle neznaménkový 32-bitový integer na kanálu 0 

12) sendulint_chan1 - odešle neznaménkový 32-bitový integer na kanálu 1 

13) sendfloat_chan0 - odešle float na kanálu 0 

14) sendfloat_chan1 - odešle float na kanálu 1 

15) Odradkuj_chan0 - odešle znaky LF a CR pro odřádkování na kanálu 0 

16) Odradkuj_chan1 - odešle znak LF pro odřádkování na kanálu 0  
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 Webová aplikace a prezentace 8
 

Koncová část řetězce je aplikace na webovém serveru, kde jedna část přijímá data odesílaná 

modemem, potvrzuje přijetí dat a ty pak následně zpracovává a ukládá do databáze a druhá část se 

stará o uspokojení požadavků koncového uživatele – tedy vyčítání dat za databáze, předzpracování 

a odeslání dat k uživateli, v jehož webovém prohlížeči se nakonec graficky zobrazí. 

Webová aplikace je naprogramována ve standardních jazycích (X)HTML, PHP, JavaScript a SQL. 

Vzhled aplikace se řídí pomocí předdefinovaných kaskádových stylů (CSS) s cestou css/style.css.  

 

Webserver

Odpovědi - HTTP 
(POST)

Pacientská data - HTTP 
(POST)

MySQL

Načtení a uložení dat
(X)HTML, PHP

Prezentace dat
(X)HTML, CSS, PHP, JavaScript

...

Požadavky na zobrazení - 
HTTP

Data k zobrazení - 
HTTP

WWW prohlížeč
(X)HTML, JavaScript

PACIENT 1

EKG
PPG
...

Databáze

PACIENT 1

EKG
PPG
...

 

Obr.  22     Blokové schéma webové aplikace 

 

 

Pokud není dále uvedeno jinak, každý PHP soubor, který obsahuje komunikaci s MySQL databází 

obsahuje příkaz pro vložení konfiguračního souboru s nastavením přístupu do této databáze: 

include("config/config.inc"); 

 

 Zpracování dat a uložení do databáze 8.1

 

Na webovém serveru se nachází PHP skript, který načte data z těla POST požadavku, rozdělí je podle  

výše definované struktury, označí je časovou značkou a pošle SQL příkaz do MySQL databáze na 

uložení dat.  

Rozdělení dat provádí skript pomocí PHP funkce explode(), které se předají data z těla POST 

požadavku funkcí file_get_contents() a znak, který data rozděluje (zde čárka - ",") Funkce data 

oddělí a uloží je do pole $arr: 
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$entityBody = file_get_contents('php://input'); 

$arr = explode(",", $entityBody); 

 

Následuje cyklus foreach, který postupně prochází celé pole (prvek po prvku). Pomocí vnořených 

podmínek se pak data uloží do připravených polí $patientId, $times a $values. 

 

foreach($arr as $part) { 

 if ($i == 0) { 

  $patientId = $part; 

 } else if ($i == 1) { 

  $format = $part; 

 } else if ($format != null && $patientId != null) {     

  if (($i + 1) % 3 == 0) { 

   if ($time == 0 || $part < $tick) { 

    $time = time();  

   }  

   $tick = $part;   

   $times[$j] = ($time * 1000) + ($part * 10);  

  } else if (($i + 1) % 3 == 1) { 

   $values[0][$j] = $part; 

  } else if (($i + 1) % 3 == 2) {  

   $values[1][$j] = $part; 

   $j++; 

  } 

 } 

 $i++;  

} 

 

Nakonec proběhne samotné uložení dat do databáze pomocí dvou cyklů for a vnořeného SQL 

příkazu. První cyklus se provede tolikrát, kolik časových okamžiků s naměřenými daty bylo zasláno 

modemem (funkce sizeof()): 

 

$size = sizeof($times);  

$error = false; 

for ($k = 0; $k < $size; $k++) { 

 for ($m = 0; $m < 2; $m++) { 

  if (!mysql_query("INSERT INTO data (patient_id, type, time, value1) VALUES (" 

   .$patientId.", '".$m."', ".$times[$k].", ".$values[$m][$k].")")) { 

   $error = true; 

  } 

 } 

} 

if (!$error) { 

 if (!mysql_query("UPDATE settings SET last_tick = ".$tick.", last_time = ".$time)) { 

  $error = true; 

 } 

} 

echo $error ? "sql_error" : "sql_saved"; 
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Pokud jsou data ve správném formátu a uložení proběhne bez problému, uloží se do databáze poslední 

hodnoty "tick" (tj. hodnota časovače z MCU) a "time" (aktuální čas ze serveru získaný pomocí funkce 

time()) a server zašle v HTTP odpovědi řetězec sql_saved. V opačném případě sql_error. 

Celkový průběh HTTP komunikace i s řídicími informacemi lze detailně zobrazit a zaznamenat např. 

programem WFetch (použita verze 1.4). Pomocí něj byl vygenerován a odeslán demonstrační HTTP 

POST požadavek v požadovaném tvaru. 

Pro názornost byl v testovacím požadavku použit typ měření "01", číslo pacienta "01" a 3 časové 

okamžiky měření. Výsledek požadavku i průběh komunikace lze vidět v hlavním okně programu 

WFetch v části Log Output. 

 

 

 

Obr.  23     Průběh komunikace a výsledek HTTP POST požadavku 
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Ve výpisu je patrný průběh připojení k serveru, následuje požadavek POST (zde je délka těla 

požadavku 47 bajtů, viz řádek Content-Length) a nakonec odpověď serveru, kdy tělo odpovědi má 

9 bajtů (opět řádek Content-Length) – řetězec "sql_saved". 

Pro kontrolu správného uložení dat v databázi je možno nahlédnout do webové správy databáze 

MySQL (phpMyAdmin). 

 

 

 

Obr.  24     Obsah databáze po předchozím HTTP POST požadavku  

 

Databáze obsahuje tři tabulky.  

1) data - do této tabulky se ukládají naměřená data s příslušnými údaji o pacientovi, čase a typu 

měřené veličiny. 

2) patient - tabulka důležitá pro přiřazení jména pacienta k jeho číslu v tabulce "data" - může 

obsahovat další data k dokumentaci, zde např. věk.  

3) settings - zde jsou uloženy informace posledního startu měření (hodnota časovače 

z mikrokontroléru a odpovídající informace o čase) a také nastavení startu měření a počtu měřicích 

cyklů 
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 Uživatelské prostředí a ovládání 8.2

 

Na úvodní stránce s názvem "Patient Data Online" jsou umístěny tlačítka (odkazy) "Nastavení" 

a "Pacienti".  

 

Obr.  25     Webová aplikace - úvodní stránka 

 

Stránka "Nastavení" umožňuje nastavit řídicí informaci pro pacientskou jednotku, zdali je měření 

zapnuto, nebo vypnuto a také zadat počet měřicích cyklů (každý cyklus trvá 10s). V případě nastavení 

nulového počtu bude zařízení odesílat data bez časového omezení až do případného přijetí řídicích 

příkazů ze sériové linky, nebo odpojení napájení zařízení. K potvrzení nastavení slouží tlačítko 

"Nastavit".  
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Obr.  26     Webová aplikace - stránka nastavení 

 

 

Stav zapnuto / vypnuto se ukládá a načítá SQL příkazem do databáze - tabulka "settings". 

 

Přepínání zapnuto / vypnuto je řešeno pomocí přepínače (radio button) a nastavení čísla pomocí 

textového pole (text). V případě, že je zvoleno "vypnuto", tak se deaktivuje možnost editovat textové 

pole. Do textového pole lze také vložit pouze celé  číslo v rozsahu od 0 - 10000, pokud bude vloženo 

něco jiného, nastaví se hodnota na 0. Toto chování je řešeno pomocí JavaSrciptu takto: 

 

<script type="text/javascript"> 

 

$("#radio1").click(function() { 

    $("#text1").attr("disabled", !this.checked); 

    validate();  

}); 

$("#radio2").click(function() { 

    $("#text1").attr("disabled", this.checked); 

    validate(); 

}); 

 

function validate() { 

    var regex = new RegExp("^[0-9]+"); 

    var value = $("#text1").val(); 

    if (!regex.test(value) || value < 0 || value > 10000) { 

        $("#text1").val(0);     

    } 

} 

 

</script> 
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Na následujícím řádku je možno pomocí tlačítka "Vymazat" odstranit veškerá naměřená pacientská 

data z databáze. 

 

Tlačítko vyvolá nabídku (submit) - po kliknutí na "OK" se zavolá PHP skript na stránce delete.php, 

který vymaže pomocí SQL příkazu všechna pacientská data: 

 

mysql_query("DELETE FROM data"); 

 

Stránka "Pacienti" pak zobrazí seznam evidovaných pacientů s uloženými informacemi. V sloupci 

"Akce" se nachází odkazy, které umožňují zobrazení stránek s grafickou prezentací měřených hodnot 

pro konkrétního pacienta a konkrétní měřenou veličinu.  

 

Obr.  27    Webová aplikace - stránka se seznamem evidovaných pacientů 

 

Načtení a zobrazení seznamu pacientů spolu s odkazy na grafické zobrazení dat se provede pomocí 

SQL příkazu a vypsání získaných dat tabulky: 
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if ($query = mysql_query("SELECT * FROM patient ORDER BY ID ASC")) { 

 while ($result = mysql_fetch_array($query)) {  

  echo "<tr>\n"; 

  echo "<td>".$result["firstname"]."</td><td>".$result["lastname"]. 

"</td><td>".$result["age"]."</td>"; 

  echo "<td></td><td>";  

  echo "<a class='button' href='data.php?type=0&patient_id=".$result["id"]."' 

 target='_blank'>".$valueTypes[0]."</a>"; 

  echo "&nbsp;&nbsp;"; 

  echo "<a class='button' href='data.php?type=1&patient_id=".$result["id"]."'  

target='_blank'>".$valueTypes[1]."</a>";  

  echo "</td>\n"; 

  echo "</tr>\n"; 

 } 

} 

 

 

Klepnutí na odkaz "EKG", nebo "PPG" otevře stránku, která v prohlížeči uživatele spustí vykreslování 

(na)měřených dat pomocí knihovny Highstock, napsané v jazyce JavaScript. Jedná se o komerční 

produkt, který je ovšem zdarma pro nevýdělečné aplikace, univerzity, studenty atp.  

Knihovna Highstock umožňuje široké programátorské i následné uživatelské nastavení. Nabízí širokou 

škálu typů grafu a jeho vlastností. Využívá čistého JavaScriptu, je tedy kompatibilní téměř se všemi 

internetovými prohlížeči a nevyžaduje po klientovi instalaci žádných dodatečných rozšíření jako Flash 

nebo Java. [15] 

Skript po otevření stránky provede pomocí JavaScriptové funkce požadavek na vykreslení grafu. 

Funkce také provede volání dalšího PHP skriptu, který zprostředkuje SQL dotaz do databáze pro 

vybraného pacienta a typ měření, data zpracuje a ve vhodném formátu je pomocí JavaScriptového 

objektového zápisu JSON předá knihovně grafu Highstock, která graf vykreslí.  

 

Příklad nastavení funkce JavaScriptu pro vykreslení grafu knihovny Highstock 

 

$(function(){ 

  $.getJSON('http://<?= $server ?>/graphseries.php?type=<?= $type ?>&patient_id=<?= 

$patientId ?>', function(data) { 

           

   Highcharts.setOptions({  

        global : { 

            useUTC : false 

         } 

     }); 

             

   window.chart = new Highcharts.StockChart({ 

        chart: { 

         renderTo: 'graph' 

        }, 

         

        title: { 

         text : '<?= $valueTypes[$type] ?> [<?= $valueUnits[$type] ?>]' 

        }, 
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- nejprve je zavolán PHP skript (graphseries.php), pomocí něhož se získají data z databáze 

- následuje definice funkce pro vykreslení grafu a nastavení parametrů 

 

o useUTC - zdali se má pro interpretaci času použít čas UTC 

o renderTo - jméno HTML elementu, do kterého se graf vykreslí 

o title - popisek grafu 

 

        rangeSelector: { 

         buttons: [{ 

          type: 'minute', 

          count: 1, 

          text: 'Min' 

         }, { 

          type: 'hour', 

          count: 1, 

          text: 'Hod' 

         }, { 

          type: 'day', 

          count: 1, 

          text: 'Den' 

         }, { 

          type: 'all', 

          text: 'Vše' 

         }], 

        }, 

            

        yAxis: { 

         min: 0, 

             max: 5 

        },      

 

o rangeSelector - ovládací prvek pro nastavení rozsahu časové osy 

o buttons - nastavení jednotlivých tlačítek rozsahu 

o yAxis - pevné rozpětí vertikální osy (zde 0 - 5 pro EKG i PPG moduly) 

   

        series: [{ 

         name: '<?= $valueTypes[$type] ?>', 

         data: data, 

                   marker: { 

                        enabled: false, 

                        radius: 3 

                   }, 

                   shadow: true, 

                   tooltip: { 

                        valueDecimals: 2 

                    } 

                }] 

          }); 

           

                setInterval("ajaxd()", 3000); 

 

         }); 

     }); 
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o series - nastavení pro vykreslování dat 

o name - název naměřené veličiny 

o data - identifikátor pro výběr dat 

o marker - nastavení markerů dat 

o tooltip - popisky dat při zobrazení markeru 

o valueDecimals - počet desetinných míst  v popisku dat 

o setInterval - nastavení funkce a periody pro dynamické načítání dat do grafu 

 

Pro vykreslování byl použit dynamický typ grafu, který umožňuje téměř "on-line" sledování 

naměřených pacientských dat. Knihovna pomocí JavaScriptové funkce periodicky odesílá požadavky 

na získání dalších naměřených dat z databáze a ihned je vykresluje.  

 

 

Obr.  28     Vykreslení naměřených dat pomocí knihovny Highstock 

 

Ovládací prvky 

 

- pomocí tlačítek  je možné základní nastavení rozsahu časové osy 
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- ikona  pak umožní vytištění právě zobrazené části grafu, nebo export do obrazových formátů  

PNG, JPEG, SVG a dokumentu PDF 

 

- pomocí ovládacích prvků pod grafem 

 

 

lze nastavit vlastní rozlišení časové osy a také vybrat požadovaný časový úsek naměřených dat 

- Pod grafem je také opět možnost nastavit řídicí informaci pro pacientskou jednotku o zapnutí nebo 

vypnutí měření a počtu měřicích cyklů 

 

- Tlačítkem "Vymazat" dojde k vymazání naměřených dat právě zobrazovaného typu měření 

aktuálního pacienta 

 

Výhodou celého řešení je asynchronní načítání dat – tedy nezávislost procesu vykreslování dat na 

procesu přijímání dat z modemu, čímž je možno omezit možné problémy  např. při. zpoždění příjmu 

dat, úplnému přerušení příjmu (např. výpadek napájení řídicí jednotky nebo modemu, porucha...). 
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 Výsledky 9
 

Vzorkovací frekvence 100 Hz byla při vývoji programu vzhledem k požadovanému způsobu odesílání 

dat modemem (HTTP POST požadavky) maximální možná. Omezení plyne jednak ze způsobu 

odesílání dat a také z použitého mikrokontroléru. Pro současné vzorkování vyšší frekvencí, nutností 

komunikovat prostřednictvím modemu se vzdáleným webovým serverem a také nutností reagovat na 

řídicí povely by bylo nutno využít některého real-time operačního systému (RTOS), nebo použít 

mikrokontrolér s podporou více vláken.  

 

Jak je patrné z  níže uvedených záznamů naměřených dat, dosažená maximální vzorkovací frekvence 

100 Hz je dostatečná pro záznam PPG, ovšem u EKG tomu tak není. Vzhledem k nejvyšší frekvenci 

obsaženou v EKG (100 Hz) by bylo potřeba podle Nyquistova teorému vzorkovací frekvence 

minimálně 200 Hz.                                                               [18] 

 

 

Obr.  29     Naměřená EKG data 

 

 

Obr.  30     Naměřená PPG data 
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Následuje výpis dat přijatých od řídicího modulu na ladicí sériové lince pomocí programu Termite 

verze 2.9: 

 

Inicializace zařízení 

 

Modem připraven 

Dopředný kontext nastaven 

GPRS nosič nastaven 

Napájecí napětí je: 11.946 V 

čekám 10 s 

kontrola: AT+QHTTPURL=48,100 

Připojeno, vložte URL 

Zadáno URL: http://www.stryx.cz/diplomka/pd_online/start.php 

 

Fáze nastavení měření 

 

kontrola: AT+QHTTPPOST=12,30,30 

Mám CONNECT, vlož data 

device_ready 

kontrola: AT+QHTTPREAD=30 

Mám CONNECT, přijmu data 

přijatá data jsou:  

 

CONNECT 

[1,3] 

OK 

 

Fáze měření a odesílání dat 

 

Napájecí napětí je: 11.946 V 

Počet měřicích cyklů: 3 

kontrola: AT+QHTTPURL=49,100 

Připojeno, vložte URL 

Zadáno URL: http://www.stryx.cz/diplomka/pd_online/record.php 

Začínám odesílat pacientská data 

kontrola: AT+QHTTPPOST=21005,30,30 

Mám CONNECT, vlož data 

Odesílám data 

OK 

Odesílání dokončeno - odesláno znaků: 21005 

kontrola: AT+QHTTPREAD=30 

Mám CONNECT, přijmu data 

přijatá data jsou:  

 

CONNECT 

sql_saved 

OK 
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Závěr 
 

Cílem práce bylo navrhnout měřicí řetězec tak, aby bylo možno monitorovat životní funkce pacienta 

na webovém serveru.  Nejprve bylo nutno pomocí měřicích modulů nasnímat pacientská data, ta 

zpracovat a přenést pomocí GPRS modemu na vzdálený webový server, který je uložil a následně 

umožnil zobrazit v internetovém prohlížeči. 

Byl navrhnut a sestaven funkční měřicí řetězec, který zahrnuje 2 moduly pro měření pacientských dat, 

řídicí modul založený na mikrokontroléru Atmel ATmega644P a GSM modul s modemem Quectel 

M10, které napájí spínaný zdroj s dvěma větvemi. Řídicí modul je také možno přes UART - RS2332 

převodník připojit k ladicí sériové lince, na které lze vyčítat aktuální stav zařízení, případně ovládat 

některé jeho funkce pomocí zaslání příkazů v určené podobě. 

Zařízení měří současně 2 analogové vstupy se vzorkovací frekvencí až 100 Hz a v 10 sekundových 

blocích je pomocí HTTP POST požadavku odesílá na vzdálený webový server. 

Webová aplikace data přijme, zpracuje a uloží do databáze. Při požadavku na zobrazení data 

periodicky vyčítá z databáze a zobrazuje je graficky ve webovém prohlížeči uživatele, odkud lze 

měření i jednoduše ovládat. 

Řídicí modul byl naprogramován v jazyce C pomocí nástroje Atmel Studio a webová aplikace 

v jazycích (X)HTML, PHP, JavaScript a SQL.  

Ačkoliv je toto řešení pro kontinuální přenos zvolených biologický signálů na hraně použitelnosti 

(v případě PPG) nebo za hranou použitelnosti (EKG), dá se bezproblémově použít pro jiné biologické 

signály, u kterých stačí data odesílat méně častěji, jako například teplota, srdeční tep a další.  

Možné nevýhody potom vyvažuje mobilita a díky úsporným komponentám také možnost použití při 

dlouhodobějším monitoringu nejen životních funkcí pacienta. 

Použitím standardizované HTTP komunikace se otevírá možnost integrace do jiných aplikací, které ke 

svému provozu používají HTTP, jeden z nejrozšířenějších komunikačních protokolů.  
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Příloha  III    Zdrojový kód hlavního programu (main.c) 
 
#include <avr/io.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <avr/delay.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include <stdio.h> 

#include <avr/sleep.h> 

 

#include "seriak.h" 

#include "modem.h" 

 

 

#define f_vzorkovani 100 // vzorkovaci frekvence [Hz], nyni max. 100 Hz (volani preruseni casovace co 10 ms) 

#define cas_mereni 10  // cas mereni [s] 

 

#define zadany_pocet_bajtu (6 + ((f_vzorkovani * cas_mereni) * 21) - 1)   //6 uvodni string, 21 na kazdy vzorek, -1 bez 

posl. carky 

 

#define GPRS_Status (PIND & (1<<PIND5)) // kontrola zapnuti modemu; 0-vypnuto, 1-zapnuto 

#define BUFFER1_SIZE 10   //prijimaci buffer pro ladici seriovou linku 

 

#define low_batt_condition ((float)(ReadADC(3))*0.0161) < 7.0  // (u pouzite baterie (Li-ion KONION) nesmi napeti 

klesnout pod 7V) 

 

 

char buffer_usart1[BUFFER1_SIZE]; // buffer prijmuteho packetu od ladici seriove linky 

volatile uint8_t buff1Ct;  // pointer v bufferu prijimace - prijem ho inkrementuje o 1 

 

static volatile uint8_t faze_main;  //indokator faze hlavniho programu v nekonecne smycce 

 

static volatile uint8_t start_flag;  //indikator spusteni mereni 

static volatile uint8_t reset_flag; 

volatile uint32_t pocet_mericich_cyklu; //promenna pro ulozeni pozadovaneho poctu mericich cyklu 

volatile uint32_t pocet_mericich_cyklu_backup; //zalozni promenna pro moznost obnoveni te puvodni 

 

volatile uint32_t pocet_odeslanych_bajtu;  //pocet bajtu odeslanych pri HTTP POST pozadavku 

 

/*************************** modem ***************************/ 

char buffer_usart0[BUFFER_SIZE]; // buffer prijmuteho packetu z modemu 

 

volatile uint8_t buff0Ct;  // pointer v bufferu prijimace - prijem ho inkrementuje o 1 

volatile uint8_t sendmodem; 

 

char RecordURL[] = "http://www.stryx.cz/diplomka/pd_online/record.php";   //URL pro nahravani dat 

char StartURL[] = "http://www.stryx.cz/diplomka/pd_online/start.php"; //URL pro start 

 

/*************************** timery co 10 ms ***************************/ 

volatile uint16_t Timermuj;  

volatile uint16_t Timermuj1; 

volatile uint32_t Timermuj2; 

volatile uint16_t Timermuj3; 

volatile uint16_t timer_post_pause; 

volatile uint8_t timer_post_pause_start_flag;  //flag pro start timeru 'timer_post_pause' 

 

uint16_t ReadADC(uint8_t ch)  //funkce jedonorazoveho ADC prevodu na zvolenem kanalu 

{ 

 // Vybere ADC kanal, ch musi byt mezi 0 az 7 

 ADMUX &= 0b1111000; 

 ch=ch&0b00000111; 

 ADMUX|=ch; 

  

 // Odstartuje jednorazovou konverzi 

 ADCSRA|=(1<<ADSC); 

 

 // Ceka dokud neni konverze hotova 

 while(!(ADCSRA & (1<<ADIF))); 

 

 // Vymaze priznakovy bit pro konec konverze 

 ADCSRA|=(1<<ADIF); 

 // Vrati hodnotu ADC 

 return(ADC); 

} 

 

static 

void ioinit (void) // Funkce pro inicializaci nastaveni portu a spusteni systemovych casovacu 

{ 

  

 DDRD |= ( 1 << DDD4); // nastavi vystup - rizeni zapinani/vypinani modemu 

  

 // HW handshaking 

 //nastaveni preruseni na pinu 1 portu A 

 //bit PCINT1 v registru PCMSK0 

 PCMSK0 |= (1<<PCINT1); // nastav reakci na pin PINA1 

 PCICR |= (1<<PCIE0); // povol skupinu preruseni pro port A 

 

 // nastaveni casovace 

 //------------- >> 8b T/C 2 << 

 // mode 2 - CTC Clear Timer on Compare match strana 155 

 TCCR2A |= ( 1 << WGM21 ) | ( 0 << WGM20 ); 

 TCCR2B |= ( 0 << WGM22 ); 



 

 

 // Nastaveni 100 Hz pro Timer T2 (TC2.OC) 

 OCR2A = F_CPU / 1024 / 100 - 1; // odpovida cislu 155 (pri 16.000 MHz) - strana 146 

 // clk / 1024 nastaveni prescaleru strana 156 

 TCCR2B |= ( 1 << CS22 ) | ( 1 << CS21 ) | ( 1 << CS20 ); 

 // povoleni preruseni OC2A strana 158 

 TIMSK2 |= ( 1 << OCIE2A ); 

  

 // Nastaveni A/D prevodniku 

 // zapnuti vnejsi reference, privedene na vstup VREF 

 // vysledek je zarovnan vpravo 

 ADMUX=(1<<REFS0); 

 ADCSRA |= ( 1 << ADPS2 ) | ( 1 << ADPS1 ) | ( 1 << ADPS0 ); // clk / 128 = 125 kHz 

 ADCSRA |= ( 1 << ADEN ); // povoleni ADC 

 sei(); // povol vsechna preruseni 

} 

 

void Clear_USART1_Buffer(void)  // nulovani prijimaciho bufferu ladici seriove linky 

{ 

 for (buff1Ct=0;buff1Ct<=BUFFER1_SIZE;buff1Ct++) 

 { 

  buffer_usart1[buff1Ct]=0; 

 } 

 buff1Ct=0; 

} 

 

void low_batt_off(void)  //funkce vypnuti modemu a uspani MCU 

{ 

   if (GPRS_Status)   //pokud je modem zapnut 

   { 

    PORTD |= (1<<Modem_PowerSwitch); //vypni modem 

    _delay_ms(2000); 

    PORTD &= ~(1<<Modem_PowerSwitch); 

   } 

   

   PRR = 0b11111111;   //nastav registry uspory energie 

   set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);      // nastav typ uspory energie 

   cli();     //zakaz vsechna preruseni 

   sleep_enable();   //povo uspani 

   sleep_bod_disable(); //zakaz sledovani napajeni procesoru 

   sei();     //povol vsechna preruseni (nutne) 

   sleep_cpu();   //uspi MCU 

} 

 

int main(void) 

{  

 uint16_t Ubat_val; 

 uint16_t ADC_val4; 

 uint16_t ADC_val7; 

 

 uint8_t vkladani_dat_flag; 

 uint8_t posli_nova_data; 

  

 uint8_t nekonecny_pocet_cyklu; 

 

 char Timermuj2_string[11]; 

 char ADC_val4_string[5]; 

 char ADC_val7_string[5]; 

  

 char pocet_mericich_cyklu_string[11];  //pole znaku pro odessilani na ladici seriovou linku 

 char start_flag_string[2]; 

 

 ioinit();    // Inicializace nastaveni portu a spusteni systemovych casovacu 

 uart_init_chan1();  // Inicializace ovladace portu UART1 (ladici seriova linka) 

 uart_init_chan0();  // Inicializace ovladace portu UART0 (modem) 

  

 RTS_OFF();  //Priznak modemu, ze jsem od nej ochoten prijimat data 

  

 _delay_ms(1000); 

  

 Odradkuj_chan1(); 

 sendString_chan1("Inicializace zařízení"); 

 Odradkuj_chan1(); 

  

 if (!GPRS_Status) //jestlize modem neni zapnut 

 { 

  Switch_Modem_ON(1500); //tak zapni modem 

 } 

  

 internet_GPRS_ON(600); //Aktivace GPRS pripojeni 

  

 ReadADC(3);       //zahozeni prvniho prevodu pro mereni napajeciho napeti 

   

 Ubat_val=ReadADC(3);   //indikace napajeciho napeti  

 sendString_chan1("Napájecí napětí je: "); 

 sendfloat_chan1((float)Ubat_val*0.0161); 

 sendString_chan1(" V"); 

 Odradkuj_chan1(); 

   

 if (low_batt_condition)  //kontrola napeti baterie 

 { 

  sendString_chan1("Nízké napětí baterie, modem bude vypnut a MCU uspáno..."); 

  Odradkuj_chan1(); 

  low_batt_off(); 

 } 



 

 

   

 sendString_chan1("čekám 10 s");    // timeout - stabilita 

 Odradkuj_chan1(); 

 _delay_ms(10000); 

  

 Set_HTTP_URL(1000,StartURL,strlen(StartURL)); //nastaveni startovaci URL 

  

 nekonecny_pocet_cyklu=0; 

 vkladani_dat_flag = 1; 

 posli_nova_data = 0; 

 faze_main = 0; 

 Timermuj1 = 0;  

   

 while(1) 

 { 

  switch (faze_main) 

  { 

   case 0:  //cekani na povel START a pocet mericich cyklu (pokud nula - nekonecno) 

   {   

    _delay_ms(1);    

    if (Timermuj1 >= 200) 

    { 

     Odradkuj_chan1(); 

     sendString_chan1("Fáze nastavení měření"); 

     Odradkuj_chan1(); 

     //zde se dotazuji serveru na StartURL, zdali uz nemam zacit merit (faze_main = 1;) a jak dlouho to ma trvat 

     HTTP_POST(19000,12,30,30); 

      

     Clear_Modem_Buffer(); 

     sendString_chan0("device_ready"); 

     sendString_chan1("device_ready"); 

     Odradkuj_chan1(); 

      

     uint8_t n=1; 

     Timermuj3=0; 

      

     while (n&&Timermuj3<200) /* kontroluj taky timeout sekund */ 

     { 

      _delay_ms(1); 

      if( strstr(buffer_usart0, Reply_OK)&&(sendmodem==1) ) //cekam na OK 

      { 

       Clear_Modem_Buffer(); 

        

       HTTP_READ(3200,30);  //vycteni odovedi serveru 

        

       //nacteni a zpracovani parametru pro mereni v odpovedi servreru 

       char *pos = strchr(buffer_usart0, '[');   

       if (pos) 

       {  

        start_flag_string[0] = buffer_usart0[(pos + 1) - buffer_usart0]; 

        start_flag = atoi(start_flag_string);   //ulozeni indikatoru spusteni mereni 

         

        uint8_t x = 0; 

        while (buffer_usart0[(pos + 3 + x) - buffer_usart0] != ']') 

        { 

         pocet_mericich_cyklu_string[x]=buffer_usart0[(pos + 3 + x) - buffer_usart0]; 

         x++; // nacteni poctu mericich cyklu 

        } 

         

        //ulozeni poctu mericich cyklu 

        pocet_mericich_cyklu = atoi(pocet_mericich_cyklu_string); 

                 

        Clear_Modem_Buffer(); 

         

        if (start_flag==1) //pokud je indikator spusteni mereni 1 

        { 

         faze_main = 1;    //prepni do dalsi faze 

         pocet_mericich_cyklu_backup=pocet_mericich_cyklu; 

         if (pocet_mericich_cyklu==0)  //pokud je pocet mer. cyklu 0 

         { 

          pocet_mericich_cyklu=1; 

          nekonecny_pocet_cyklu=1;  //nastav nekonecny pocet cyklu 

         } 

         else nekonecny_pocet_cyklu=0; 

        } 

       }  

       n=0; 

      } 

     } 

      

     if (low_batt_condition) //kontrola napeti baterie 

     { 

      sendString_chan1("Nízké napětí baterie, modem bude vypnut a MCU uspáno..."); 

      Odradkuj_chan1(); 

      low_batt_off(); 

     } 

      

     Timermuj1=0; 

    }     

     

    break; 

   } 

    

   case 1:  //inicializace - nastaveni URL pro nahravani dat, prepnuti do dalsi faze 



 

 

   { 

    Odradkuj_chan1(); 

    sendString_chan1("Fáze měření a odesílání dat"); 

    Odradkuj_chan1(); 

    Odradkuj_chan1(); 

     

    Ubat_val=ReadADC(3);  //indikace napajeciho napeti  

    sendString_chan1("Napájecí napětí je: "); 

    sendfloat_chan1((float)Ubat_val*0.0161); 

    sendString_chan1(" V"); 

    Odradkuj_chan1(); 

     

    sendString_chan1("Počet měřicích cyklů: "); 

    sendulint_chan1(pocet_mericich_cyklu); 

    Odradkuj_chan1(); 

     

    Set_HTTP_URL(1000,RecordURL,strlen(RecordURL));   //nastaveni URL pro ukladani dat 

     

    posli_nova_data=1; 

    start_flag=1; 

    vkladani_dat_flag=1; 

   

    ADC_val4=ReadADC(4); // prvni prevod je dobre dle datasheetu zahodit 

    ADC_val7=ReadADC(7); 

     

    _delay_ms(500); 

     

    faze_main = 2; //prepnuti do faze mereni 

     

    timer_post_pause_start_flag=0;  

    Timermuj1=0; 

    Timermuj2=0; 

              

    break; 

   } 

    

   case 2:    // mereni a odesilani dat 

   { 

    _delay_us(500); 

             

    if ((posli_nova_data)&&(start_flag)&&(pocet_mericich_cyklu>0)) //zacatek kazdeho mericiho cyklu 

    { 

     posli_nova_data=0; 

      

     if (low_batt_condition)    //kontrola napeti baterie 

     { 

      sendString_chan1("Nízké napětí baterie, modem bude vypnut a MCU uspáno..."); 

      Odradkuj_chan1(); 

      low_batt_off(); 

     } 

      

     if (timer_post_pause_start_flag==1) //pauza mezi poslednim vzorkem stareho a prvnim vz. noveho POST 

     { 

      timer_post_pause_start_flag=0; 

      sendString_chan1("pauza mezi posl. vz. stareho a prvnim vz. noveho POST: "); 

      sendfloat_chan1((float)(timer_post_pause/100.0)); 

      sendString_chan1(" s"); 

      Odradkuj_chan1(); 

     } 

      

     sendString_chan1("Začínám odesílat pacientská data"); 

     Odradkuj_chan1(); 

      

     HTTP_POST(19000,zadany_pocet_bajtu,30,30); 

      

     /* nyni je modem v datovem rezimu */ 

      

     pocet_odeslanych_bajtu=0; 

 

     sendString_chan1("Odesílám data"); 

     Odradkuj_chan1(); 

      

     sendString_chan0("01,01,");  //pocatecni retezec mericiho cyklu (ID pacienta, ID mereni) 

    } 

         

    if ((Timermuj1>=(100/f_vzorkovani))&&(vkladani_dat_flag))  

    { 

     sendString_chan1(buffer_usart0); 

      

     //pokud je dokoncen prenost vsech dat a moedem odpovedel OK 

     if((pocet_odeslanych_bajtu >= zadany_pocet_bajtu) && (strstr(buffer_usart0, "OK")&&(sendmodem==1)))  

     { 

      sendString_chan1("Odesílání dokončeno - odesláno znaků: "); 

      senduint_chan1(pocet_odeslanych_bajtu); 

      Odradkuj_chan1(); 

       

      pocet_odeslanych_bajtu=0; 

             

      HTTP_READ(3200,30);  //vycteni odpovedi ze serveru 

      Clear_Modem_Buffer(); 

       

      posli_nova_data=1; 

       

      if (!nekonecny_pocet_cyklu)  //pokud neni nastaven nekonecny pocet mericich cyklu 



 

 

      { 

       pocet_mericich_cyklu--;  //dekrementuj pocet mericich cyklu 

       if (pocet_mericich_cyklu==0) //konec mereni (pokud neni nekonecny pocet mereni) 

       { 

        vkladani_dat_flag=0; 

        sendString_chan1("Měření dokončeno - pro návrat do fáze nastavení vložte RESET"); 

        Odradkuj_chan1(); 

       } 

      } 

             

      if((start_flag==0)&&(reset_flag==0)) //konec STOP prikazu 

      { 

       vkladani_dat_flag=0; 

       sendString_chan1("Měření pozastaveno - pro obnovení vložte START, pro návrat do fáze nastavení vložte RESET"); 

       Odradkuj_chan1(); 

      } 

      else if ((start_flag==0)&&(reset_flag==1)) //konec RESET prikazu 

      { 

       faze_main=0; 

       reset_flag=0; 

       Set_HTTP_URL(1000,StartURL,strlen(StartURL)); 

      } 

             

     } 

     else if ((pocet_odeslanych_bajtu < zadany_pocet_bajtu)&&!(strstr(buffer_usart0, "OK")&&(sendmodem==1))) 

     { 

      ADC_val4=ReadADC(4); 

      ADC_val7=ReadADC(7); 

       

      sprintf(Timermuj2_string,"%010lu",Timermuj2); // prevedeni hodnot z timeru a ADC na stringy 

      sprintf(ADC_val4_string,"%04u",ADC_val4); 

      sprintf(ADC_val7_string,"%04u",ADC_val7);       

             

      sendString_chan0(Timermuj2_string);   // odeslani casu a namerenych dat   

      sendByte_chan0(',');       

      sendString_chan0(ADC_val4_string);       

      sendByte_chan0(',');       

      sendString_chan0(ADC_val7_string);       

       

      if (pocet_odeslanych_bajtu < zadany_pocet_bajtu)   //pokud se nejedna o posledni znak 

      { 

       sendByte_chan0(',');  //odesli carku 

      } 

      else if ((timer_post_pause_start_flag==0)&&(start_flag)) //pauza mezi poslednim vzorkem stareho a prvnim vz. 

noveho POST 

      {  

       timer_post_pause=0;       

       timer_post_pause_start_flag=1;        

      } 

     } 

     else if ((timer_post_pause_start_flag==0)&&(start_flag)) //pauza mezi poslednim vzorkem stareho a prvnim vz. 

noveho POST 

     { 

      timer_post_pause=0; 

      timer_post_pause_start_flag=1;       

     } 

      

     Timermuj1=0; 

    } 

     

    if( (strstr(buffer_usart1, "STOP"))) 

    { 

     sendString_chan1("Přijat příkaz STOP - po tomto měřicím cyklu bude měření pozastaveno"); 

     Odradkuj_chan1(); 

     Clear_USART1_Buffer(); 

  

     start_flag=0; 

     timer_post_pause_start_flag=0; 

    } 

 

    if( (strstr(buffer_usart1, "START"))) 

    { 

     Clear_USART1_Buffer(); 

     if ((pocet_mericich_cyklu>0)||(nekonecny_pocet_cyklu==1)) 

     { 

      sendString_chan1("Přijat příkaz START - měření bude obnoveno"); 

      Odradkuj_chan1();       

       

      start_flag=1; 

      posli_nova_data=1; 

      vkladani_dat_flag=1; 

     } 

 

    } 

 

    if( (strstr(buffer_usart1, "RESET"))) 

    { 

     sendString_chan1("Přijat příkaz RESET - návrat do fáze nastavení měření"); 

     Odradkuj_chan1(); 

     Clear_USART1_Buffer(); 

  

     // pokud byl dokoncen nastaveny pocet mereni, nebo mereni pozastaveno 

     if (((pocet_mericich_cyklu==0)&&(nekonecny_pocet_cyklu==0))||((pocet_mericich_cyklu>0)&&(vkladani_dat_flag==0))) 

     { 



 

 

      faze_main=0; 

      Set_HTTP_URL(1000,StartURL,strlen(StartURL)); 

     } 

     else //pokud se jedna o RESET za ostatnich okolnosti 

     { 

      reset_flag=1; 

      start_flag=0; 

      timer_post_pause_start_flag=0; 

     } 

    } 

 

    if( (strstr(buffer_usart1, "OFF"))) 

    { 

     sendString_chan1("Přijat příkaz OFF - modem bude vypnut a MCU uspáno..."); 

     Odradkuj_chan1(); 

      

     internet_GPRS_OFF(500); 

  

     low_batt_off(); 

    } 

 

    if( (strstr(buffer_usart0, "+CME ERROR"))) //osetreni chyb odeslanych modemem 

    { 

     Clear_Modem_Buffer(); 

  

     if ((pocet_mericich_cyklu>0)&&(start_flag)&&(vkladani_dat_flag)) 

     { 

      posli_nova_data=1; 

      sendString_chan1("CHYBA - zahajuji nový požadavek"); 

      Odradkuj_chan1(); 

     } 

    }         

    break; 

   }       

  }   

 } 

} 

 

/* obsluha preruseni od pinu 1 portu A, signal CTS */ 

ISR(PCINT0_vect){ 

 if (PINA & (1<<PINA1)) /* kontrola pinu CTS; 1-nemuzu vysilat data do modemu, 0-muzu vysilat data do modemu*/ 

 { 

  CTS = 1; 

 } 

 else CTS = 0; 

} 

 

/* obsluha preruseni od citace*/ 

ISR(TIMER2_COMPA_vect) // toto se vola co 10 ms 

{ 

 Timermuj++; 

 Timermuj1++; 

 Timermuj2++; 

 Timermuj3++; 

 if (timer_post_pause_start_flag==1) 

 { 

  timer_post_pause++; 

 }  

} 

 

ISR(USART1_RX_vect)  // Obsluha přerušení od USART RS232 - vyvola se pri kazdem prijatem znaku 

{ 

 buffer_usart1[ buff1Ct ] = UDR1; // uložení přijatého znaku - to je znak, ktery jsem prijal od modemu 

 buff1Ct++;    // zvýšení ukazatele na pole 

} 

 

ISR(USART0_RX_vect)  // Obsluha přerušení od USART RS232 - vyvola se pri kazdem prijatem znaku 

{ 

 buffer_usart0[ buff0Ct ] = UDR0; // uložení přijatého znaku - to je znak, ktery jsem prijal od modemu 

 buff0Ct++;    // zvýšení ukazatele na pole 

 if ((buffer_usart0[buff0Ct-2]==0x0D)&&(buffer_usart0[buff0Ct-1]==0x0A)) /*0x0D je CR a 0x0A je LF*/ 

 { 

  sendmodem=1; 

 } 

} 
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