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Sammanfattning 
Abstract 
This report is the result of a diploma work made at IMT at US in Linköping. The purpose of this piece of work is to 
investigate the possibility to design a general program for data-acquisition with LabVIEW, suiting different 
hardwares and connections. Great importance has been attached to communication with serialport, using bluetooth, 
because different wireless PPG-instruments has been developed parallel to this project. These PPG-circuits uses this 
type of serial-communication. Communication with USB, GPIB and analog connection has also been examined and 
analog communication has been tested practically. But any serious implementation of these types in the LabVIEW-
program has not been made.  
 
The paper starts with theory where LabVIEW, bluetooth, PPG, different connections and the different PPG-sensors is 
described concisely. Theory is followed by a "performance-part" where the course of action and the LabVIEW-
program is described. 
 
The result of the work is an application in LabVIEW for communication with different PPG-sensors, where interface, 
protocol and file-standard/format has been designed. The program is adapted to prolonged measurements with full 
duplex. Measurements can be saved into ascii- or binary format, and signals can be studied carefully in graphs. 
 
Since only one PPG-sensor is fully made, a test in measurement and acquisition has been made with that sensor only. 
Ragarding the other PPG-instruments, the communication has been tested in hyperterminal. 
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Förord 
 
Projektet och rapporten är en avslutande del av en högskoleutbildning i Data- och 
Elektroteknik, 120 poäng vid Campus Norrköping och hamnar inom området för mätteknik. 
 
Jag vill passa på att tacka handledaren Bengt Ragnemalm på IMT för hjälp samt de blivande 
ingenjörer som gjort parallella projekt på IMT inom samma område som detta arbete.  
 
Arbetet har framförallt gett kompetens i datavertyget LabVIEW  men också en inblick i hur 
ett trådlöst mättdatorsystem kan yttra sig. 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport innehåller skörden av ett examensarbete gjort på IMT på US i Linköping. 
Syftet med arbetet är att undersöka möjligheten att utforma ett generellt 
datainsamlingssystem i LabVIEW för olika hårdvaror och anslutningar. Stor vikt har lagts på 
kommunikation med serieporten via blåtand eftersom olika trådlösa PPG-instrument har 
konstruerats parallellt med detta projekt. Dessa mätkort använder just denna seriella 
kommunikationstyp. USB-kommunikation, GPIB och analog anslutning har också 
undersökts och den senare har testats praktiskt. Men någon utvecklad implementation av 
dessa i LabVIEW-programmet har inte gjorts. 
 
Rapporten börjar med en teori-del där man bl.a. kort beskriver LabVIEW, blåtand, PPG, 
olika anslutningar och de olika PPG-sensorerna. Teoridelen följs av en ”utförande-del” där 
tillvägagångssättet och LabVIEW-programmet samt källkoden beskrivs. 
 
Arbetets resultat är ett LabVIEW-program för olika PPG-mätkort där eget gränssnitt, 
protokoll och filformat har tagits fram. Programmet är anpassat till långvarig mätning med 
full duplex. Mätningen kan sparas till ascii- eller binärfil och signalkurvor kan följas och 
studeras noggrant i grafer.  
 
Då endast ett PPG-kort är färdigframställt hård- och mjukvaramässigt har mätning och 
insamling gjorts praktiskt endast med denna sensor. För övriga mätkort har 
kommuniktionen testats i hyperterminal. 



 



Abstract 
 
This report is the result of a diploma work made at IMT at US in Linköping. The purpose of 
this piece of work is to investigate the possibility to design a general program for data-
acquisition with LabVIEW, suiting different hardwares and connections. Great importance 
has been attached to communication with serialport, using bluetooth, because different 
wireless PPG-instruments has been developed parallel to this project. These PPG-circuits 
uses this type of serialcommunication. Communication with USB, GPIB and analog 
connection has also been examined and analog communication has been tested practically. 
But any serious implementation of these types in the LabVIEW-program has not been 
made.  
 
The paper starts with theory where LabVIEW, bluetooth, PPG, different connections and 
the different PPG-sensors is described concisely. Theory is followed by a "performance-
part" where the course of action and the LabVIEW-program is described. 
 
The result of the work is an application in LabVIEW for communication with different 
PPG-sensors, where interface, protocol and file-standard/format has been designed. The 
program is adapted to prolonged measurements with full duplex. Measurements can be 
saved into ascii- or binary format, and signals can be studied carefully in graphs. 
 
Since only one PPG-sensor is fully made, a test in measurement and acquisition has been 
made with that sensor only. Ragarding the other PPG-instruments, the communication has 
been tested in hyperterminal. 
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1 Inledning 
 
Inom medicinsk teknik införs trådlösa tekniker allt mer. För kommunikation över korta avstånd är 
det framför allt Blåtandsteknik som växer starkast. För att möta detta sker det en stor insats på 
Institutionen för Medicinsk Teknik (IMT) för utveckling av trådlösa tekniker med bl.a. Blåtand. Man 
vill härmed undersöka trådlös dataöverföring och tanken är att byta ledningar mot blåtandsteknik. 
IMT har flera projekt som använder Blåtandsteknik och en plattform med de nödvändigaste 
funktionerna har utvecklats för blodflödesmätning. Plattformen består kort av en PPG-enhet som 
samverkar med en blåtandsmodul. Detta prototypsystem ska vidareutvecklas och IMT driver 
parallellt flera projekt där olika varianter till befintlig prototyp provas. Det gäller att väga prestanda 
och funktionalitet mot kostnad på ett bra sätt. Genom trådlös kommunikation mellan givare och 
mätdator slipper patienten alla fästa trådar på sig idag vilka reducerar rörelseförmågan. Frihet från 
trådar kan minska stressnivån och ge ett korrektare mätresultat. Används konventionell metod, d.v.s. 
mätsignalen från proben via sladd till ett ”färdigt” PPG-instrument fås noggranna signaler. Nu håller 
IMT alltså på att forska kring egna mätkort som styr prob och sampling, och där datan sänds digitalt 
via Blåtand till PC. ”Instrumenten” har storleken att sitta på patientens handled och görs med fördel 
så små som möjligt. 
 
 
 
1.1 Syfte 
Detta projekt består i att utveckla och konstruera ett generellt datainsamlingssystem i LabVIEW, 
som kan motta och skicka signaler från och till olika hårdvaror/sensorer på olika portar. Det är här 
fråga om seriell kommunikation via serieporten (COM-port), USB (Universal serial bus) och analoga 
ingången med mätkort. Projektet vänder sig främst mot att motta blåtandssignaler via serieporten 
eftersom flera stycken varianter på hårdvaror, eller rättare sagt mätkort, utvecklats både innan och 
parallellt med detta projekt. Mätkorten är kretskort med blåtandsmodul, PPG-del och annan 
”extern” elektronik. Programmet ska innehålla funktioner för bearbetning, presentation och tolkning 
av signalerna. Om tid finns så ska möjligheten undersökas att låta LabVIEW även sköta analysdelen 
av signaler (filtrering m.m.). Nu görs den av andra programvaror. Vore smidigt om signalerna kunde 
analyseras direkt i LV. 
 

 
  

  Figur 1: Enkel uppbyggnadsprincip för ett mätdatorsystem 

 
 
 
1.2 Metod 
Tillvägagångssättet i projektet följer egentligen den uppställda tidsplanen som syns nedan: 
 

1. Littteraturstudie i LabView 
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2. Forskning kring olika hårdvaror 
3. Gränssnitt och protokoll för olika hårdvaror 
4. Kodning 
5. Testning 

 
Vad gäller nummer två och tre har samtalats med handläggaren och andra blivande ingenjörer (se 
bilaga 12.4) involverade i konstruktionen av olika hårdvaror. 
 
 
 
1.3  Struktur 
Nedan följer en beskrivning av rapportens upplägg. 
 
Andra kapitlet är teori som ger läsaren inblick i relevanta och ingående moment, t.ex. ges en kort 
beskrivning av aktuella PPG-kort. Här ingår också kravspecifikationen. Kapitel tre till åtta 
presenterar utförandet. Först beskrivs fundering kring kravspecifikationen samt mitt val av utförande 
följt av protokollen för hårdvarorna. Därefter kommer filformatet för hårdvarorna beträffande 
funktionen för att spara data på hårddisk. Sedan ges en användarmanual för gränssnitten. Sist i 
utförande följer källkoden med kommentarer, som finns med för den intresserade. Ett flödesschema 
för hela kommunikationen finns i kapitel nio. Kapitel tio är resultat. Kapitel elva är slutsatser och 
diskussion. Tolfte är bilagor. Trettonde och sista kapitlet är referenser. 
 
 
 
1.4 Avgränsningar 
Har inte alls gått in på utvecklingsmiljöer och programmering (mjukvaran) av olika 
hårdvaror\sensorer. Ingående teori om dessa mätkort och om blåtandskommunikation har också 
lämnats. Vill läsaren veta mer om detta hänvisas detta till andra rapporter (se bilaga 12.4). Vikten har 
lagts på att motivera mitt LabVIEW-program, analys och redovisning av detta. 
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2 Teori 
 
 
 
2.1 Blåtand 
Blåtand är en teknologi skapad för trådlös kommunikation mellan olika enheter, t.ex. mobil 
utrustning, datorer och kringutrustning, över kortare avstånd. Blåtand är en global standard som 
stöds av ledande bolag inom telekommunikation samt dator- och konsumentelektronik. Idén har 
varit att skapa ett standardiserat kommunikationsspråk för att göra det enkelt för teknisk apparatur 
att kommunicera med varandra oavsett tillverkare. Man har vidare velat att tekniken ska vara billig 
och ha låg strömförbrukning. Efter inledande problem med användbarhet och tillämpning har nu 
denna teknik fått ett stort genombrott. Blåtand är en teknik som kan användas över flera plattformar, 
vilket innebär att den kan anpassas för alla slags elektroniska enheter (pc, handdatorer, 
mobiltelefoner med mera). Den används av hundratals tillverkare utan problem med intern 
kompatibilitet.  
 
Lite fakta: 
● Använder det licensfria frekvensområdet på 2,4 GHz 
● Räckvidden är omkring 10 meter. Påverkas också av byggmaterial, öppenhet och störningar 
● Låg bandbredd, omkring 720kbps max (enkelriktat) och 430kbps max (dubbelriktat) 
● Tekniken är billig att tillverka 
● Låg strömförbrukning, 0,3 mA viloläge och 30 mA max under dataöverföring 
● Säker dataöverföring med 128 bitars kryptering som ger största tillgängliga chifferskydd 
 
En blåtandshårdvara måste vara antingen Master eller Slave. Det är Mastern som tar initiativet för 
kommunikation och Slaven svarar. 
 
I projektet gäller att PC är Master och hårdvara är Slave. 
 
 
 
2.2 PPG 
PPG (photoplethysmography) är grekiska och fritt översatt lika med ”mätning av volym med ljus”. 
Man mäter förändringar i blodcirkulationen med hjälp av ljus och utnyttjar blodets egenskaper att 
transportera ljus. Blodvolymen i vävnad mäts genom att titta på absorbtionen av ljus av en viss 
våglängd där blodet absorberar kraftigare än omgivande vävnad. Intensiteten som når detektorn 
följer volymen blod i vävnaden. Här används metoden för mätning av blodflödet men kan också 
tillämpas för mätning av t.ex. blodtryck. Ljuset från en lysdiod belyser huden och blodkärlen och en 
fotodiod registrerar sedan mängden reflekterat ljus. Det finns två olika varianter eller moder på 
mätning, transmissionsmod eller reflektionsmod. Den första är bara möjlig för fingrar och andra 
tunna objekt då diod och givare sitter på olika plan, medan den andra kan användas på valfria ytor 
eftersom diod och detektor befinner sig i samma plan. Mätkorten i detta projekt använder alltså 
reflektionsmoden. 
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En PPG signal är vågformad och består av en likspänningskomponent och en 
växelspänningskomponent. Det är främst AC-signalen som studeras, t.ex. vid patientövervakning, 
och den följer hjärtfrekvensen. Mätningen sker med en prob som är omsluten av ett svart silicon-
gummi. Den kan ha en eller flerkanalig ljuskälla och en eller flera detektorer som är placerade i ett 
speciellt mönster. Ett kort avstånd mellan diod och detektor medför reducerat penetreringsdjup 
jämfört med att längre avstånd.  
 
Ofta används rött eller infrarött ljus då denna penetrerar djupare. Ändringen i blodvolym ger bara 
några få procents variation kring DC-nivån i detekterad signal och måste förstärkas. Signalen kan 
störas eller är känslig av rörelse. 
 
Med olika samplingshastighet får man ut olika ”information”. Nån slags minimigräns för PPG-
mätning brukar ligga vid 60 Hertz. 
 
 
 
2.3 LabView 
LabVIEW (Laboratory  Virtual Instrument Engineering Workstation) är ett registrerat varumärke 
från företaget National Instruments (NI) i USA. Istället för de traditionella textbaserade 
programmeringsspråken har LabVIEW ett grafiskt gränssnitt. Fördelen med LabVIEW är bl.a. att 
man snabbt kan göra sig ett mätsystemprogram till sin dator. Denna mjukvara är ett 
programmeringsverktyg som gör det möjligt att på ett bra sätt samla in, bearbeta och presentera data. 
Programmet utvecklades bland annat för att kunna kommunicera med mätsystem via 
kommunikationssnittet GPIB (General Purpose Interface Bus) utvecklat av Hewlett Packard och det 
asynkrona serieinterfacet RS-232 (”serieporten”). Anledningen till varför just detta program används 
i detta projekt istället för t.ex. C eller andra mjukvaror är just smidigheten i programmet, de många 
färdiga funktionerna m.m. som sparar tid för programmeraren. Man måste dock veta hur man 
använder och hittar dem. Vid väldigt stora eller komplexa insamlingsprogram kan dock andra 
programalternativ vara att föredra. Nåt lite tråkigt är att man inte kan öppna filer från nyare version 
av LV i en äldre programversion (ej framåtkompatibelt). Dock är det bakåtkompatibelt. LabView 
”brukar” enklare skrivas som LV och hädanefter används denna förkortning. 
 
Nedan beskrivs miljön i LV lite närmare. 
 
 
2.3.1 Frontpanelen (panelfönstret) 
Användargränssnittet. Här görs variabeldeklarationer/definitioner. Förutom att deklarera variabelns 
typ (boolean, heltal, flyttal, array, sträng, kluster m.m) måste man bestämma om den ska vara 
indikator eller kontroll (styrvariabel). En kontrollvariabel är en utvariabel som ger ifrån sig ett värde 
medan en indikatorvariabel är en invariabel som tar emot ett värde. Det är i panelfönstret som 
variablernas värden visas under körning. 
 
Man kan göra variabelinställningar, tex färg på knappar, ställa in defaultvärden för kontrollers eller 
inakivera dem, gömma eller dölja sådana som man inte vill ska synas i frontpanelen, latch- och 
switch-alternativ för logiska knappar, välja numerisk representation för tal m.m. För grafer finns om 
man vill funktioner för zoom, cursors m.m. 
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                                  Figur 2 : Frontpanelen  

 
 
2.3.2 Controlsmenyn/paletten 
Här finns alla kontroller och indikators för kreationen av frontpanelen. Kommer fram genom att 
högerklicka på panelfönstret (se fig. 3) eller genom att välja ”window” och ”show control palette” (se 
fig. 4). I figur 4 syns samtliga alternativ till grafer i sista undermenyn. 
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                                    Figur 3: Controlmenyn  

 
 

 
 

                       Figur 4: Controlpaletten 

 
 
2.3.3 Blockdiagrammet (diagramfönstret) 
Här sker själva programmeringen genom ”tråddragning”. En grafisk källkod som definierar 
funktionaliteten av VI (se 2.3.5 vad ett VI är). 
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                   Figur 5: Blockdiagrammet 
 
 
2.3.4 Funktionsmenyn/paletten 
Här finns alla funktioner och operatorer för programmeringen. Kommer fram genom att högerklicka 
på diagramfönstret. I figur 6 visas alla booliska funktioner i undermeny. 
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                   Figur 6: Funktionsmenyn 

 
 

 
 

        Figur 7: Funkitonspaletten 

 
 
2.3.5 VI 
Panel- och diagramfönster bildar tillsammans ett VI, d.v.s. ett program eller snarare en 
programmodul skriven i LV. Är en förkortning av ”virtuella instrument”. Görs t.ex. ett program som 
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styr flödet i en tank och döps till ”tankreglering”, sparas filen som ”tankreglering.vi”. Filen innehåller 
då både panel- och diagramfönster. 
 
 
2.3.6 Variabelvidd 
 
Lokal variabel: 
Får tillgång till en kopia av variabel i samma VI. 
 
Global variabel: 
Får tillgång till variabel i ett annat VI som körs parallellt. Eller variabel kan finnas i flera VI.  
 
Dessa båda typer bör användas med eftertanke och viss försiktighet. 
 
 
2.3.7 Terminaler 
In- och utportar som byter information mellan frontpanel och blockdiagram. Således kontroll- och 
indikatorterminaler.  
 
 
2.3.8 Noder 
Objekt i blockdiagrammet som har in- och utgångar och som utför operationer när VI körs. Analoga 
till funktioner, strukturer (casesats och loopar) och subrutiner i textbaserade språk. Datan måste gå 
från en nod till en annan. En nod kan bara släppa data till utledningarna efter att alla inledningar har 
tilldelats värden. 
 
 
2.3.9 Dataledningar 
Trådarna som förbinder noderna. Datan kan bara flöda i en riktning i en ledning. Trådarna har olika 
färg, stil och tjocklek beroende på datatyp. T.ex. så är dataledningarna för heltal blå. 
 
 
2.3.10 ”Icon och connectorpane” 
När man byggt ett VI, d.v.s. gjort frontpanelen och blockdiagrammet, kan man använda detta VI i ett 
annat VI om man byggt ”icon och connectorpane”. De identifierar VI så att man kan använda VI i 
en annan VI. En VI i annan kallas subVI. 
 
 
Slutligt 
Man gör egna VI:s med egna gjorda ikoner, önskade in- och utsignaler båda till antal, placering och 
datatyper. För ett VI finns valbara inställningar som t.ex. fönsterstorlek och synligt framträdande 
m.m. Det senare är bra när användaren ska ställa in kontrollers. 
 
Data flödar från kontrollers till VI:s, från VI:s till VI:s, och från VI:s till indikators via ledningar.  
 
Exekveringsordningen är godtycklig i en samling element, men den kan påverkas av programmeraren 
på flera sätt, t.ex. genom att använda sekvensstrukturer. 
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Det finns ingen regel för i vilken ände man börjar programmera med avseende på block- eller 
frontpanel. Det skiljer från fall till fall och är individuellt. 
 
Kommunikationssnitt som LV stödjer för tillfället är: 
● GPIB 
● VXI 
● PXI 
● Serial 
● TCP/IP 
● USB 
● CAN 
 
GPIB-kommunikation är för GPIB-anpassade instrument. VXI och PXI är kommunikation med 
”racksystem”. Olika instrument, t ex försörjningsaggregat, funktionsgeneratorer, multimetrar och 
sensorer och filter, placeras i olika ”slots” och är inte sällan programmerbara. Serial är 
kommunikation över serieporten med olika ”seriehårdvaror”. TCP/IP är för Internet- eller 
nätverksrelaterade system. Sist har vi instrument som kommunicerar via USB eller CAN-bussen. 
 
Nyttigt att veta om programmeringshjälp för LV är ”context help”, vanliga hjälpen, sökfunktion i 
paletter och olika forum på Internet. Med ’context help’ fås en kort beskrivning av funktioner och 
element genom att placera markören på sitt objekt. Vanliga hjälpen ger en mer detaljerad förklaring 
hur alla funktioner och element fungerar. I diagram- och palettfönstret kan man söka på ett visst 
objekt och få tillgång till det. Slipper då leta i menyer. Användbart är också stegvis exekvering som 
visar i vilken ordning elementen i sitt program körs. 
 
 
 
2.4 Kommunikation över serieporten 
Denna seriella kommunikation är asynkron och innehåller tre ledningar; ”ground”, ”transmit” och 
”receive”. Porten kan överföra data på ena ledningen samtidigt som den skickar data på den andra. 
Andra ledningar finns för handskakning men är inte nödvändiga. De viktiga parametrarna är här 
”baud rate”, som står för antalet överförda bitar per sekund med den minst signifikanta biten först, 
”databitar” som är själva datan, ”stoppbitar” som signalerar stopp på datan och ”paritetsbit” som 
handhar felhantering och som ockuperar sista databiten. För kommunikation mellan två 
portar/”seriella hårdvaror” måste dessa matcha. Vanligast snittet och det som lämpar sig bäst här är 
RS-232 med en baudrate upp till 20 kb/s. Full duplex råder. Nyare PC:s använder RS-232 som 
standard. Andra vanliga ”RS”-snitt (RS = ”rekommenderad standard”) är RS-422 och RS-485 som 
tillämpas mer i industriapplikationer. Snitten skiljer sig i protokoll, räckvidd, nätverksfunktioner och 
maximal baudrate. Olika konverterare finns så man kan växla mellan dem för att få önskad 
applikation. 
 
Hastigheten i detta projekt begränsas av del i blåtandsapplikationen till 115,2 kb/s. 
 
Ska nämnas att baudrate (bauds/s) egentligen är en signaleringshastighet och betyder ”modulationer 
per sekund” i modemsammanhang. I många fall är baud/s inte lika med bit/s och termen bitar per 



 15

sekund används mer och mer för att den bättre beskriver egentlig överföringshastighet. (Förväxla 
inte med bytes/s som används vid filöverföring). 
 
På nittiotalet bytte standarden namn och RS-232 ändrades till EIA/TIA-232-E. De flesta använder 
dock fortfarande det gamla namnet. 
 
 
 
2.5 USB-kommunikation 
USB-kommunikationen är generellt relativ ny och tanken är att ersätta RS-232. I jämförelse med 
andra sätt att ansluta hårdvaror till datorn, inkluderat parallell-portar, seriell-portar och speciella 
kort som man installerar inuti datorn, är USB-instrument enkla. Datainsamling med detta asynkrona 
seriella snitt börjar etablera sig. Problemet med USB är att den är avsedd att användas i 
konsumentutrustning, och saknar därför den robusthet och störningsimmunitet som krävs i många 
industriella applikationer. USB saknar t.o.m. fastlåsning av kabelkontakten, så stötar, vibrationer och 
förflyttningar kan leda till att kabeln dras ur. 
 
USB är en meddelande-baserad kommunikationbuss. Detta menas att PC och ett USB instrument 
kommunicerar genom att sända kommandon och data via bussen som text eller binärdata. Allmänt 
kan sägas att varje USB-hårdvara har sina egna kommandon. Baudrate för USB 1.1 ligger på ca 12 
Mb/s och för USB 2.0 upp till 480 Mbit/s. 
 
Det finns idag på marknaden en rad olika konverterare/adapters som omvandlar USB-anslutning till 
portar för seriell asynkron kommunikation med t.ex. RS-232, inte minst med hänsyn av att nyare 
datorer saknar vanliga COM-portar. Virtuella COM-portar uppstår då. På samma sätt finns ”USB till 
GPIB”-konverters som omvandlar USB-port till IEEE 488.2 busskontroll. 
 
USB-kommunikation stöds alldeles nyligen av LV och är begränsad. LV stödjer två klasser; USB 
INSTR och USB RAW: 
 

● USB INSTR-klassen används av instrument som är anslutna till ”USB Test and 
Measurement Class (USBTMC) protocol”. Dessa instrument använder IEEE 488.2-
typskommunikation. Man måste här kolla med instrumenttillverkaren om kommandona för 
sitt instrument. 

 
● USB RAW-instrument är alla andra USB-instrument som inte ansluter sig till USBTMC-
specifikationen. Att kommunisera med denna klass är mer komplicerat eftersom varje 
instrument använder sitt egna kommunikationsprotokoll. Man måste även här kontakta 
företagen för detaljer angående protokoll för sin hårdvara. 

 
Har inte testat USB-kommunikation i LV praktiskt i detta projekt. 
 
 
 
2.6 Analog kommunikation och GPIB 
Mätinsamling av rent analog signal eller GPIB-anslutna instrument (”instrument-styrning/kontroll”) 
med LV görs med speciella mätkort (datainsamlingskort) eller GPIB-kontrollerkort och GPIB-
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bussen. GPIB-bussen är asynkron och består av 16 signalledningar (8 för data och 8 
kontrollledningar varav 3 för handskakning) och 8 ledningar för jord och skärmning. Man skiljer på 
kommandon och data. LV måste veta vilket mätkort eller typ av GPIB-kontrollerkort som sitter i 
PC. Vid GPIB-kommunikation har även varje instrument ett eget och unikt nummer (address) som 
måste anges. Typisk hastighet är 200-500 kbyte/s. Maximalt 15 instrument på samma buss. Varje 
instrument är ”talker”, ”listener” eller ”controller”. 
 
GPIB som även har namnet IEEE 488 eller IEEE 488.2 har inte tillämpats i detta projekt.  
 
Beträffande hantering och insamling av analog insignal och mätkort i PC gjordes ingen större kod. 
En analog anslutning med signalgenerator och instickskort gjordes och testades i LV. Inget mera. Se 
bilaga 12.2 angående inställningar för anslutning och kodning. I mätkorten sker analog till digital 
omvandling av den analoga signalen från den analoga anordningen, t.ex. en givare av något slag vars 
storhet görs till elektrisk form. 
 
 
 
2.7 Utvecklingsplattformen 
Ett utvecklingskort som är tillverkat av Bengt Ragnemalm på IMT är gjort för utvecklingsändamål 
och på detta finns en blåtandsmodul, batteri, likspänningsomvandlare, I/O pinnar samt uttag för 
serieport (COM) och parallellport (LPT). Genom detta kort testas blåtandskommunikationen och 
kan programmeras efter nya mätsystem. Till kortet kan man alltså koppla externa mätkort. 
Blåtandsmodulen använder en serieprofil och serieporten för själva datakommunikationen. En 
parallellkabel överför programmet (koden) som ska exekveras i blåtandsmodulen. 
 
Förutom denna plattform finns tre utvecklingskort, varav två är gjorda på IMT och ett med namn 
Casira som är från företaget CSR. Dessa kan också användas för test i utvecklingssyfte. 
 
 
 
2.8 SPI, I2C och UART 
SPI (Serial Peripheral Interface) och I2C (Inter Integrated Circuit) är olika gränssnitt/protokoll för 
programmering av kretsar (korta avstånd). SPI är ett snabbt och enkelt protokoll med full duplex 
utan handskakning från Motorola. I2C är långsammare med handskakning där Philips är 
tillkomstkällan. 
 
UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) är en “datorkomponent” som sköter 
asynkron seriell kommunikation. Det är en färdig standardkrets som hanterar hela denna 
kommunikationsprocess. Varje dator har en UART för att klara serieportar. Full duplex råder. 
 
 
 
2.9 Hyperterminal 
Ingår i Windows. Kan användas vid hjälp för kommunikation med datorns serieportar. Denna har 
använts flitigt vid test av program för nya hårdvaror (Ext_cpu och Ext_ad), simulerad körning. 
Dessa är inte färdigkonstruerade så praktiskt test på dessa uteblev. Ett praktiskt test på hårdvaran 
”Simple” gjordes istället. 
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2.10 SPP 
Står för ”Serial port profil” och kallas serieprofilen. Denna profil används i denna trådlösa överföring 
och emulerar en serieportsanslutning över blåtandslänken mellan mätkort och PC och dess UART:s. 
 
 
 
2.11 Hårdvaror och mätmetoder 
Nedan beskrivs aktuella PPG-mätkort. Det är endast dessa hårdvaror som tas upp i rapporten. För 
programmering i LV är det viktigt att veta hårdvarornas olika karaktärer och funktionalitet. 
Sensorernas olika skillnader i konstruktion och mjukvara kan ge olika mätmetoder och prestanda. 
 
Till skillnad från datainsamling med en klassisk analog anslutning där data endast tas emot av PC, är 
denna typ av kommunikation mer invecklad då dataflödet går åt båda hållen och där mätkort och 
mätdator måste samordna och synkronisera flödet. 
 
 
2.11.1 Allmän konstruktion 
Hårdvaror styr proben genom pulsering och tar hand om detekterade signaler genom sampling som 
sedan sänds till mätdator trådlöst. PPG-delen/kretsen utför själva mätningen av blodflödet optiskt 
och består i korthet av en IR-diod eller lysdiod med dioddrivning (pulseringen) och en fotodiod samt 
analoga förstärkarsteg med filter för att förstärka signalen samt att särskilja DC- och AC-signal. Den 
innehåller också D/A omvandlare för inställning av LED-styrkan. Olika mätkort bildas genom att 
PPG-kretsen kopplas till blåtandsmodul och eventuell ”utvidgad” hårdvarakrets, som skiljer sig vad 
gäller typ av minne, A/D-omvandlare och processor. Mätkortens mjukvara anpassas till hårdvaran 
och dess önskade funktionalitet. 

 
 

           Figur 8: Trådlös kommunikation mellan mätkort och mätdator 
 
 
2.11.2 Blåtandsmodulen 
De blåtandschip (Cat och bc02) som används tillverkas av företaget CSR (Campbrigde Silicon Radio 
Limited), vilka företaget Free2Move använder i sin egna modul. Denna modul använder IMT i 
mätkorten. Den består i huvudsak av en processor och en AD-omvandlare, minne och UART. 
Processorn programmeras i C språk som kompileras med kompilatorn GCC som är en del av 
Linuxskalet Cygwin (doslikt). A/D-omvandlaren ligger på 8 bitar med en referensspänning på 1,8 
Volt. Modulen har FLASH-minne för programkod, men det kan man inte använda för data, och 
inbyggt RAM-minne för variabler. Programmet exekveras från FLASH. RAM kan man komma åt 
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från sitt program. Utrymmet i detta är naturligtvis beroende av hur mycket man använder till sin kod. 
Programvaran i modulen har färdiga funktioner för I2C. 
 
Där modulens egna CPU och A/D används blir korten mindre. Externa processorer och A/D:s ökar 
också energiförbrukningen. Samplingsfrekvens och upplösning hos A/D:n är av betydelse då en 
högre ”återger” mer utav signalen. 
 
 
2.11.3 PPG_simple 
Denna minisensor var det första som gjordes och kortet består av en PPG-enhet och Blåtandsmodul, 
och ett externt Flashminne. Detta kort utnyttjar modulens egna A/D omvandlare. PPG-enhet styrs 
här av blåtandsmodul. Kortet har vidare en lysdiod och en givare (fotodetektor) i proben vilket 
resulterar i endast en PPG-kanal. Det skickar endast AC-värden. 
 
Innan slutlig konstruktion av kortets hård- och mjukvara testades två olika mätmetoder (moder):  
 
● Den första (mod 1) innebär att mätvärden sparas till hårdvarans minne (externt Flash eller internt 
RAM) och skickas sedan till PC en gång. 
 
Flash: 
Tyvärr är gränssnittet långsamt eftersom modulen inte har inbyggd funktion för SPI utan man får dra 
i I/O-pinnarna själv. Alla I/O-operationer i den virtuella maskinen är väldigt långsamma så därför 
tar det lång tid. Virtuell maskin är ungefär som en simulator. Alltså går det långsamt att skriva till och 
utläsa från flashminnet. Detta sätt vill man undvika p.g.a. flaskhalsen i tidsomfattning och nya 
”Simplekort” kommer inte lagra värden med Flash. 
 
RAM: 
Mycket snabbare att skriva till och läsa från interna RAM jämfört med metoden ovan. I mjukvaran 
för Simple har vi ca 1900 bytes kvar som kan användas för att lagra data. Mätningen begränsas här av 
minnesstorleken. 
 
I denna ”spara till minne-mod” där man sänder endast en gång fås stabil samplingsfrekvens som mer 
eller mindre är ett krav eller i alla fall att föredra. 
 
● I den andra mättypen (mod 2) skickas mätvärden kontinuerligt efter varje sampel och blir på så sätt 
mera i realtid. Signalen i denna ”kontinuerliga mod” är dock sämre p.g.a. varierad samplingsfrekvens 
och att sändningen inför rent brus. Har att göra med blåtandsmodulens sändfunktion. Vissa analyser 
går inte att göra med denna kurva och först var det tänkt att denna mod var för ”övervakning” 
endast, och ett sätt att söka sin signal, men nu ska även denna signal sparas och analyseras. Det som 
kommer att göras är endast att titta på amplituden som går bra om man lågpassfiltrerar signalen 
kraftigt, t ex vid 20 Hz. 
 
 
2.11.4 PPG_Ext_cpu 
Ersätter blåtandsmodulens interna processor (och A/D) med en extern 8 bitars och låter den styra 
pulsering och sköta sampling. Ersätter även denna processors A/D med en extern 16 bitars för 
registrering av reflekterad ljusstyrka. Processorn är av typen AVR (ATMega88) av företaget Atmel 
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som programmeras i C och kompileras med AVR studio 4. A/D:n är fyrakanalig med en 
referensspänning på 4,75 Volt från företaget Texas Instrument (ADS8341). Den har en maximal 
samplingshastighet på 100 kHz. CPU:n klarar att köra SPI i halva klockhastigheten, typiskt 2 MHz. 
Med detta kort är det tänkt att endast mäta i ”kontinuerlig mod”. I denna mod försämras här heller 
inte signalen. Erbjuder möjligheten att ställa in och visa tre PPG-kanaler tack vare flera dioder och 
detektorer i proben. Tre kanaler lysdioder och två kanaler detektorer samt en generell kanal för 
annan analog signal (t ex EKG). De teoretiskt sex uppkomna kanalerna utnyttjas alltså inte praktiskt. 
Hårdvaran skickar vad gäller mätvärden samtliga AC- och DC-signaler för dessa tre kanaler. 
 
 
2.11.5 PPG_Ext_ad 
Ersätter den 8 bitars interna A/D-omvandlaren i blåtandsmodulen mot en extern12 bitars, 2-kanalig 
med referensspänning på 3 Volt. PPG-enhet styrs av blåtandsmodul. Likt i Simple-fallet finns samma 
två mättyper, d.v.s. kontinuerlig- och skur-mod, en PPG-kanal och den skickar endast AC-värden. 
Tanken finns att även skicka DC-värden och utnyttja den andra A/D-kanalen. 
 
I2C är egentligen normalt mycket långsammare än SPI men eftersom modulen har färdiga funktioner 
för I2C går det i det här fallet fortare och ska provas i detta kort. 
  
Detta mätkort kan bara ta hand om LV-kommandon i mod2 (el. i mod1 vid avslutad mätning) p.g.a. 
den inte klarar av att kommunicera under tiden den mellanlagrar till minne. 
 
 
2.11.6 PPG_Digi: 
En snålare variant av Ext_cpu. Består av en likadan AVR-processor men dess interna A/D används 
här som är en10 bitars, 2-kanalig. Hårdvaran har en PPG-kanal och skickar både AC- och DC-
värden. 
 
 
2.11.7 Blåtand/USB-adapter 
I länkens mottagarsida används en Blåtand/USB-adapter från TDK med chipset från CSR (bc02) 
som sitter i PC och gör ”virtuella” COM- portar (emulerar en RS-232-anslutning) som PC använder. 
Mjukvaran för enheten ingår. 
 
När en anslutning ska upprättas mellan TDK-enheten och mätkort frågas efter PIN-kod. 
 
 
 
2.12 Kravspecifikation 
En ganska ytlig och relativt odetaljerad beskrivning om ett generellt datainsamlingssystem i 
mjukvaran LabVIEW angavs av IMT. Institutionens önskemål i korthet var att på egen hand skapa 
ett system där man kan kommunicera med olika ”mäthårdvaror” via serieport, USB och analoga 
ingången. Upprätta samtidig kommunikation mot flera hårdvaror om det går. Man ska både kunna ta 
emot (främst mätvärden) och skicka data (kommandon). Man vill ha en applikation där 
kommunikationen med alla hårdvaror finns i ”ett” enda program. ”Separata” manöverfönster för 
varje hårdvara. Programmet ska övergripande bestå av två block och ett gränssnitt mot användaren. 
Blocken ska försökas få så ”oberoende” av varandra som möjligt och ha sina speciella funktioner. 
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Block 2 ska ”inte veta” något om block1. Blocken ska vara sammanbundna av ”en enda ledning”. 
Kopplar man på ett helt nytt instrument ska det vara lätt att göra tillägg för det i koden. Datan mellan 
B1 och B2 ska försökas få så likformig som möjligt, d.v.s. vad gäller datamängd och dess 
uppbyggnad. 
 

 
 

                   Figur 9: Blockschema över insamlingssystem 

 
 
Block 1 (B1) initierar, konfigurerar och håller koll på aktuell port och för data in till och ut från 
portar. Block 2 (B2) tar emot och skickar den seriella datan och förbereder till grafisk presentation. 
Ska kunna titta på och zooma i en ensam kurva vid flera kurvor  m.m. All data ska kunna sparas på 
hårddisken i ett ”spara till fil-block”. Mätvärden naturligtvis men också parametrar knutna till kurvan. 
Om tid finnes ska signaler kunna analyseras i ett analysblock, bl.a. genom implementerade 
filterfunktioner i C för att t.ex. urskilja blodtryck. 
 
För de nya mätkorten parallellt utvecklade med detta LV-program (ext_cpu och ext_ad) ska samtliga 
förstärkningar och LED-styrkor kunna ställas in manuellt av användaren, men också automatiskt av 
hårdvara med hjälp av givna börvärden från användaren. Man ska vidare kunna stoppa samplingen 
och också kunna stänga av strömmen på korten. För ext_ad ska man kunna välja mellan de två 
mätmetoderna och i mod 1 ska skurtid och antal skurar kunna väljas. Man vill kunna spara 
mätvärden i båda moderna. Man ska också se lämpliga, verkliga variabelinställningar från hårdvara 
som påverkar aktuella mätsignaler såsom förstärkningar och LED-styrkor. 
 
Systemet för nya hårdvaror ska anpassas till långvarig mätning så att patientens värden kan studeras 
under en längre tid. Dessa nya mätkort ska inte skicka ett förutbestämt antal sampel. LV ska matas av 
mätvärden ”hela tiden”, eller hårdvaran skickar signaler utan avbrott (förutom det lilla tidsavbrott 
som sker när nya kommandon kommer och inställs eller det lite längre uppehållet vid stopp av 
sampling). Man ska kunna skicka kommandon samtidigt som man tar emot data. Kurvor ändras och 
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förnyas fortlöpande. För att avsluta mätning måste speciellt kommando om detta skickas och mottas 
av mätkort.  
 
Simple och Digi sänder nu ett fixt antal sampelvärden till PC, d.v.s. ”mätning” och främst 
övervakning blir begränsad eller reducerad. Det går att ändra i koden för mjukvaran för att få 
övervakning men nu är de inte gjorda för detta. För att detta ska vara meningsfullt krävs dock 
”kontinuerlig uppdatering” eller med andra ord full duplex. Nu är här halv duplex överföring, d.v.s. 
först skickas data, sen tas data emot, dessa sker inte parallellt. 
 
 
 



 22



 23

3 Problem och lösning på del av kravspecifikation 
 
Eftersom två PPG-instrument konstruerades samtidigt lades beträffande systemet stort fokus på en 
fungerande kommunikation med dessa två hårdvaror. Ska tilläggas att jag innan detta projekt inte 
hade någon erfarenhet av LV. 
 
Efter ”inläsning” av LV och hårdvaror första tiden spenderades en del energi på kravspecifikationen. 
I detta avsnitt ska funderingar och problem kring kravspecifikationen förklaras samt en väldigt kort 
presentation av min lösning ges. Jag ska inte gå in på källkod här utan genom att använda 
schematiska bilder förklara möjligheter och val. 
 
Ett gränssnitt för varje hårdvara betyder eller innebär och leder till ett VI för varje hårdvara med 
använda och relevanta kontrollers och indikatorer, om man ska undvika ett grötigt och stort 
blockdiagram. Ingår i ”hårdvarablocket” (block 2). 
 
För att bättre förstå texten nedan underlättar det om man skummar avsnitt 4 och 8 parallellt. 
 
 
 
3.1 Portblock 
Till att börja med togs beslut om att ha olika (unika) kommandosträngar i ”frånprotokoll” för olika 
hårdvaror (t.ex. för ext_cpu och ext_ad), då de skiljer sig tillräckligt mycket för att gemensam ska 
kännas meningsfull. Till exempel är antalet förstärkningar och LED-styrkor många fler i ext_cpu än i 
ext_ad. Digi som ”autoinställer” saknar dessa kommandon helt just nu. För ext_ad finns vissa 
inställningar för olika mätmetoder som ext_cpu saknar. Simple och Digi som de är programmerade 
nu behöver inga ”skiljetecken”. Känns onödigt om hårdvaror ska behöva programmeras att avkoda 
”tomma” kommandon vid val av ett generellt kommandoprotokoll och/eller en gemensam 
stränglängd. 
 
Oavsett vilket medföljer detta inget problem eller hinder ur LV-synpunkt, d.v.s. kodning. En enda 
gemensam skrivfunktion i ett COM-portblock är inga problem. 
 
Svårare är det vad gäller ”tillprotokoll”. Även detta känns intuitivt knutet till varje hårdvara p.g.a. 
deras olika signalegenskaper. Till exempel så skickar Simple bara 8 bitars AC-värden, Digi 10 bitars 
AC- och DC-värden samt uppgifter om förstärkningar och antal LEDs och detektorer, ext_ad 12 
bitars AC-värden samt inställningar för förstärkningar och LED-styrka och sist ext_cpu som skickar 
16 bitars AC- och DC-värden för tre kanaler samt inställningar för förstärkningar och LED-styrkor. 
Nya korten ext_cpu och ext_ad har också ett ”förprotokoll” (se 4.2) som avviker från de äldre. Vi ser 
alltså att antalet skickade bytes från vardera hårdvaran skiljer sig mycket. I läsfunktionen måste också 
antal läsna bytes anges! Ett alternativ är att låta hårdvaror skicka lika antal bytes till LV för att på så 
sätt generalisera protokollet. Men ”tomma” bytes är ett faktum och det verkar onödigt att låta t.ex. 
hårdvaran ext_ad skicka så många tomma bytes för att tillfredsställa ext_cpu:s behov, och sedan låta 
mjukvaran ext_ad läsa och dumpa dessa tomma bytes i LV. Detta kanske t.o.m. kan påverka 
prestandan. Men med detta sätt skulle dock det mest oberoende portblocket åstadkommas med 
endast en läsfunktion (och en skrivfunktion). Ett annat alternativ om man vill ha olika tillprotokoll 
men ett separat portblock skulle vara att ha olika läsfunktioner för olika hårdvaror i portblocket. 
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Ett beslut togs ändå att lika gärna lägga initiering och läs- och skrivfunktioner i varje ”hårdvara-VI” 
och frångå separat portblock. Ett separat portblock är inget problem vad gäller kodning utan helt 
realiserbart. 
 
Liknande resonemang kan göras för kommunikation med USB, GPIB, TCP och analog anslutning. 
LV-funktionerna för dataströmmar (in- och utläsning) på portarna är analogt uppbyggda, med en 
läsfunktion, där datamängden ska anges, och en skrivfunktion. USB-funktionerna för in- och utförsel 
av data på port hanterar arrayer medan dessa funktioner för Serial, GPIB och TCP hanterar strängar. 
 
 
 
3.2 Spara till fil-block 
Även här togs ett beslut om att strunta i ett separat block för detta ändamål och istället lägga in 
denna sparfunktion i ”hårdvara-VI”. Inte för svårighet i realisering utan för att alternativet inte känns 
tillräckligt motiverande. 
 
 
 
3.3 Analysblock 
Gjorde ingen analys p.g.a. av tidsbrist. I funktionspaletten finns dock en hel flik eller meny med 
funktioner för signalanalys. 
 
 
 
Seriekommunikation med andra hårdvaror förutom PPG-kort skulle säkerligen ha annorlunda 
protokoll för kommunikation och spara till fil, vilket också ”talar emot” generellt skriv/läsblock och 
”spara till filblock”. Visserligen skulle man kunna tänka sig att dela in COM-port-blocket och 
filblocket i hårdvaratyper som PPG, o.s.v. 
 
Se bilaga 12.1 (bild 56 och 57) för schematiska bilder över ett tänkbart alternativ till system och det 
realiserade. Detta resonemang är mitt och utifrån min LV-kunskap. Kan hända att det finns andra 
konstruktionslösningar på oberoende system. Reservation för subVI:s och ”interna” strukturer i det 
alternativa systemet. 
 
Om tänkbart program 
Här ligger fyra separata ”block” i ett main.vi. I val.vi väljs hårdvara som signalerar till port.vi och 
hårdvara.vi med unik identifikator så dessa block vet vad som gäller. Väljs t.ex. hårdvaran Ext_cpu är 
det COM-porten som ska aktiveras samt gränssnittet för detta kort som ska visas. Med en viss 
signalidentifikator från hårdvara.vi vet fil.vi hur och vilka mätvärden som ska sparas.  
 
Om realiserat program 
Hela programmet kan ses som inbakat i ett enda VI, ”main.vi”. Häri ligger alla subVI:s som i olika 
lager och körs vid sina anrop. I main gör användaren sitt val av hårdvara och programmet anropar då 
subvi för vald hårdvaratyp. I dessa VI:s finns gemensamma VI:s för vissa hårdvaror (hårdvaror av 
samma typ), d.v.s. vissa VI:s förekommer i flera hårdvaror. Här görs konsekvenserna av hårdvarors 
egenskaper/egenheter synliga i LV-mjukvaran (mätmetod, protokoll och variabler). Men även om 
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koden till viss del knyter an till sin hårdvara, är den analogt lik, d.v.s. uppbyggnaden är generell och 
samma för ”baskod” och kod i subVI:s men där vissa detaljer skiljer (gäller främst för ppg-
instrumenten). Funktioner, strukturer och exekveringsgång är i stort sett samma. SubVI:s innehåll är 
självklart också vanlig kod och teoretiskt kan man göra ett program/system med ett enda VI. Men 
med anledning av blockdiagrammets storlek (arean på koden), frontpanelens ”åskådlighet” (panelen 
visar inte alla kontroller och indikatorer för samtliga hårdvaror samtidigt i ett och samma fönster) 
och hela programmets struktur skull, har jag valt att införa subVI:s (som ju är vanliga VI:s). 
 
Vill man ha separata block i alla fall tar det inte lång tid att fixa det. En annan aspekt beträffande mitt 
val är ett reducerande av parallella loopar. 
 
Sammanfattning 
Har frångått specifikationen mer eller mindre, då den inte följts så som tänkt beträffande ett 
oberoende system med generella block. Att göra separata program för varje hårdvara faller 
naturligast, men dessa innehåller vissa gemensamma VI:s. Kodstrukturen för hårdvarorna och dess 
subVI:s är allmän. Generella byggblock kan absolut göras men å andra sidan ska dessa byggblock inte 
krångla till det. 
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4 Protokoll för dataflöden 
 
Som nämnt skickas datapaket i båda riktningar (duplex). Börjar med att beskriva protokollet för 
”frånflödet”, d.v.s. de kommandon som LV-användaren sänder till hårdvaran. Det är alltså frågan 
om olika kontrollers som ska ställas in innan mätning, och som hårdvaran sedan svarar på genom att 
skicka ett ”tillflöde”, d.v.s. signalunderlag för korrekt indikatorvisning (t.ex. plottning av mätvärden). 
Hårdvarans mjukvara är programmerad att ta hand om denna sträng varje gång den skickas, och 
tolka och operera utefter den. Hur detta görs hänvisas till ”annan x-jobbsrapport” (se bilaga 12.4). 
 
Hård- och mjukvaror till de tidigare korten, d.v.s. till Simple och Digi, är som sagt redan gjorda i 
tidigare projekt.  
 
Ny LV-kod för Simple har gjorts och är anpassad efter mjukvaran. Protokollet för Simple och Digi 
hänvisas till i bilaga 12.3. Ny LV-Kod för digi har ej gjorts, men kan snabbt göras! Att kod för Simple 
gjorts är att detta kort för tillfället är det enda fungerande. Tanken är väl ändå att göra ny LV-kod för 
Digi vartefter vars mjukvara och hårdvara då också kanske modifieras. 
 
 
 
4.1 Utgående kommandon 
Har ingen kontrollfunktion som ser över att alla sända kommandon från PC kommer fram korrekt. 
Dessutom finns inte ett fast antal bytes i ”sändsträngen”.  Om användaren märker konstigheter får 
denna skicka om sina kommandon. En enkel koll skulle vara att jämföra sina kontrollers för 
förstärkningar och LED-styrkor med indikatorerna för motsvarande sänt av hårdvara. 
 
 
4.1.1 Ext_cpu 
Kommunikationen får anses ske i full duplex. Hårdvaran som använder SPI kan via UART skicka 
och ta emot signaler samtidigt med särskilda avbrottsrutiner när den känner indata. LV-koden är 
programmerad och testad att sända även när den tar emot data. Datan flödar här via det duplexa 
seriesnittet. Vidare använd endast en ”mätmetod”, nämligen att kontinuerligt uppdatera 
sampelmätvärden. Nedan visas en bild med text för alla kommandon i turordning i strängen och dess 
bytestorlek. Varför kommandon gestaltas som en sträng beror på att läs- och skriv-funktionen för 
serieporten i LV endast hanterar strängar. Man måste konvertera alla andra datatyper till sträng. 
 
 

     Tabell 1: Utgående kommandon för Ext_cpu 

 
Byte Kommando 
0 Power. Stänga av strömmen på hårdvara . på = 0, av = 1 
1 Stoppa sampling/mätning (1) eller mätning ska fortgå (0) 
2 Manuell inställning av AC-förstärkning för kanal 1. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
3 Manuell inställning av DC-förstärkning för kanal 1. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
4 Manuell inställning av AC-förstärkning för kanal 2. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
5 Manuell inställning av DC-förstärkning för kanal 2. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
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6 Manuell inställning av AC-förstärkning för kanal 3. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
7 Manuell inställning av DC-förstärkning för kanal 3. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
8 Manuell inställning av LED-styrka för kanal 1. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
9 Manuell inställning av LED-styrka för kanal 2. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
10 Manuell inställning av LED-styrka för kanal 3. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
11 Automatisk inställning av AC-förstärkning för kanal 1. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
12 Automatisk inställning av DC-förstärkning för kanal 1. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
13 Automatisk inställning av AC-förstärkning för kanal 2. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
14 Automatisk inställning av DC-förstärkning för kanal 2. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
15 Automatisk inställning av AC-förstärkning för kanal 3. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
16 Automatisk inställning av DC-förstärkning för kanal 3. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
*17 Automatisk inställning av LED-styrka för kanal 1. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
*18 Automatisk inställning av LED-styrka för kanal 2. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
*19 Automatisk inställning av LED-styrka för kanal 3. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
20-21 Börvärde för automatisk inställning av AC-förstärkning för kanal 1 (25-,50-,75%) 
22-23 Börvärde för automatisk inställning av DC-förstärkning för kanal 1 (25-,50-,75%) 
24-25 Börvärde för automatisk inställning av AC-förstärkning för kanal 2 (25-,50-,75%) 
26-27 Börvärde för automatisk inställning av DC-förstärkning för kanal 2 (25-,50-,75%) 
28-29 Börvärde för automatisk inställning av AC-förstärkning för kanal 3 (25-,50-,75%) 
30-31 Börvärde för automatisk inställning av DC-förstärkning för kanal 3 (25-,50-,75%) 
32 Manuell inställning av LED-styrka för kanal 1 (0-9) 
33 Manuell inställning av LED-styrka för kanal 2 (0-9) 
34 Manuell inställning av LED-styrka för kanal 3 (0-9) 
35- Manuell inställning av AC-förstärkning för kanal 1 (1-255; 1, 2 el. 3 byte) 
 Skiljetecken (”a”). AC-förstärkning för kanal 1 slutar här (1 byte) 
 Manuell inställning av DC-förstärkning för kanal 1 (1-255; 1, 2 el. 3 byte) 
 Skiljetecken (”b”). DC-förstärkning för kanal 1 slutar här (1 byte) 
 Manuell inställning av AC-förstärkning för kanal 2 (1-255; 1, 2 el. 3 byte) 
 Skiljetecken (”c”). AC-förstärkning för kanal 2 slutar här (1 byte) 
 Manuell inställning av DC-förstärkning för kanal 2 (1-255; 1, 2 el. 3 byte) 
 Skiljetecken (”d”). DC-förstärkning för kanal 2 slutar här (1 byte) 
 Manuell inställning av AC-förstärkning för kanal 3 (1-255; 1, 2 el. 3 byte) 
 Skiljetecken (”e”). AC-förstärkning för kanal 3 slutar här (1 byte) 
 Manuell inställning av DC-förstärkning för kanal 3 (1-255; 1, 2 el. 3 byte) 
 Skiljetecken (”f”). DC-förstärkning för kanal 3 slutar här (1 byte). Slut på sträng 
 
* Ej implementerad i hårdvara 
 
De första 20 byten är logiska kommandon. De följande 12 är av typen string. Sist kommer numeriska 
kommandon såsom lysdiodstyrka och förstärkningar skilda med strängkonstanter. Som tidigare 
nämnt kan ”writefunktionen” i LV bara ta en sträng varför alla kommandodatatyper måste 
konverteras till strängar. Eftersom man inte vet vilka numeriska värden på förstärkningar användaren 
väljer mellan 1-255 har strängkonstanter använts som skiljetecken. Väljs t.ex. 23 erhålls ascii-värdena 
av talen ’2’ och ’3’, d.v.s. 50 och 51. 
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4.1.2 Ext_ad 
Antar att hårdvaran kan skicka och ta emot data samtidigt i mod 2. Kommunikationen i mod 1 sker i 
halv duplex. 
 
 

    Tabell 2: Utgående kommandon för Ext_ad 
 
Byte Kommando 
0 Power. Stänga av strömmen på hårdvara . på = 0, av = 1 
1 Mättyp. mättyp 2 = 0, mättyp 1 = 1 
2 Stoppa sampling/mätning (1) eller mätning ska fortgå (0) 
3 Manuell inställning av AC-förstärkning. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
4 Manuell inställning av DC-förstärkning. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
5 Manuell inställning av LED-styrka. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
6 Automatisk inställning av AC-förstärkning. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
7 Automatisk inställning av DC-förstärkning. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
*8 Automatisk inställning av LED-styrka. aktiv = 1, ej aktiv = 0 
9-10 Börvärde för automatisk inställning av AC-förstärkning (25-,50-,75%) 
11-12 Börvärde för automatisk inställning av DC-förstärkning (25-,50-,75%) 
13 Manuell inställning av LED-styrka (0-9) 
14-15 Inställning av skurtid (20-90 sek.) 
16- Inställning av antal skurar (1-15; 1 el. 2 byte) 
 Skiljetecken (”a”). Inställning av antal skurar slutar här (1 byte) 
 Manuell inställning av AC-förstärkning (1-255; 1, 2 el. 3 byte) 
 Skiljetecken (”b”). AC-förstärkning slutar här (1 byte) 
 Manuell inställning av DC-förstärkning (1-255; 1, 2 el. 3 byte) 
 Skiljetecken (”c”). DC-förstärkning slutar här (1 byte). Slut på sträng 
 
* Ej implementerad i hårdvara 
 
 
            
4.2 Ankommande kommandon 
I början av varje ”dataklump” från hårdvaran finns en byte som berättar vad ”klumpen” innehåller. 
Det rör sig om ”kontakt”, ”mätvärden” och ”inställningar”. Kontakt betyder att hårdvaran är aktiv, 
inställningar att exakt upplysning om parameterinställningar för diodstyrkor och förstärkningar följer 
och mätvärden att data om reflekterad ljusstyrka kommer.  
 
 
4.2.1 Ext_cpu 
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                Figur 10: Inkommande kommandon för Ext_cpu 

 
Att mätvärden från hårdvaran kommer just på detta sätt vad gäller osymmetrin mellan AC- och DC-
signaler beror på tekniska omständigheter eller hänsynstaganden i hårdvaran. Att sampla och skicka 
alla signalvärden skulle ge ett långsamt system och man har reducerat DC-signalerna till en tredjedel 
då dessa inte anses fullt lika viktiga. Data skickas paketvis om en byte, så den 16 bitars PPG-signalen 
kommer som två paket till LV. 
 
 
4.2.2 Ext_ad 
 

 
         Figur 11: Inkommande kommandon för Ext_ad 
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Att låta hårdvara skicka alla övriga kommandon för ”visning” känns onödigt. Att mättypen finns 
med beror på ”spara till fil funktionen” som tar denna variabel som global. Även här anländer den 12 
bitars PPG-signalen som två paket. 
 
Slutligen ges en överskådlig bild över protokollet. 
 

 
 

               Figur 12: Överskådlig bild på protokollet 
 
PC skickar kommandon till hårdvara som svarar med att först skicka aktuella inställningar sedan 
följer mätvärdena, som skickas kontinuerligt till PC tills nya kommandon tas emot. 
 
Fel i överföring kan ju inträffa men alla värden förutom protokollets 0,1 eller 2 dumpas och ny 
inläsning av kontrollbyten sker i nästa loopvarv o.s.v. tills accepterat värde detekteras och värden för 
inställningar och mätning kan tas om hand. På så sätt hålls synkronisering vid ett fel och felplots 
undviks (se 8.3 och 8.5). Under tiden för att hitta ”rytmen” igen vid fel kan det teoretiskt hända att 
ett mätvärde har värdet 0,1 eller 2 med en felplot som följd, även om sannolikheten är liten. Detta 
skulle dock inte vara någon katastrof eftersom det mot alla odds skulle röra sig om cirka tre 
plots/mätvärden. 
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5 Filformat/protokoll 
 
Data kan sparas i antingen ASCII-format (textform) eller binär form (hexadecimal form). En sådan 
fil består av ”header” och mätvärden. Någon ”vedertagen” eller färdig formatstandard 
(”filformat/protokoll”) har inte använts. Protokollen för PPG-instrumenten är i stort sett 
gemensamt med mycket få skillnader. Skulle kunna köra med helt gemensamt för PPG-korten men 
har valt att inte koda för ”tomma” bytes eller ”utfyllnader”. För eget tycke skull har arrayer eller 
matriser transponerats p.g.a. lättare att överblicka i en texteditor, samt att excell vid inklistring av 
mätvärden hellre tar en N×1 vektor. 
 
 
 
5.1 Asciifil 
Här sparas som default filen i notepad med deafultnamn efter kurvans namn, t.ex. ac1.txt. 
Informationen i header är skilda med ”end of line” (return) tecknet som förresten består av två bytes, 
”carriage return” plus ”line feed”. Mätvärdena är åtskilda med tabtecknet (”single tab separated 
value”). Nedan ges en beskrivning av hur textfilen är uppbyggd. 
 
 

    Tabell 3: Filformat för asciifil 
 
---------------------------------- 
Rad: Bytestorlek för filen i bytes 
Rad: Datum 
Rad: Klockslag     D1 
Rad: Hårdvaranamn 
Rad: Antal kanaler 
----------------------------------- 
Rad: AC-förstärkning 
Rad: DC-förstärkning    D2 
*Rad: LED-styrka 
------------------------------------ 
*Rad: Antal rader i array 
*Rad: Antal kolumner i array   D3 
Rad: Antal totala sampel (mätvärden) 
------------------------------------- 
Rad: Samplingshastighet i Hertz 
Rad: A/D omvandlarens upplösning och dess referensspännig (maxvärde i signalspänning) 
*Rad: Mättyp (kont eller skur)    
Rad: ”Start” (header slut)   D4 
Rad-: Mätvärden 
------------------------------------ 
* = variation 
 



 34

Första delen (D1) är generell. Andra delen varierar en aning. Då LED-styrkan inte kan styras för 
Simple och Digi finns ingen parameter att spara och denna rad blir då inte ämnat för detta. Vid 
sparande av flera kanaler upprepas dessa rader för samtliga kanaler. För del 3 gäller att vid savning av 
en enskild signal lämnas inga rader åt antal rader och kolumner i array, som då är endimensionell. 
Arrays storlek är då antalet kolumner (sampel). I del fyra sparas mättypen för simple och ext_ad. 
 
 
 
5.2 Binärfil 
Informationsordningen är samma som den för ascii. Arraydatan sparas i SGL-format (32 bitars 
flyttal). Vid sparande av en enskild signal är arrayn en-dimensionell, vid flera signaler två-
dimensionell. Varje information lagras här i de olika arrayelementen. 
 
En signal: 
 

     Tabell 4: Filformat för binärfil, en signal 
 
Element: Årtal 
Element: Månad 
Element: Dag 
Element: Timme 
Element: Minut 
Element: Siffra för aktuell hårdvara = 1,2,3 eller 4 
Element: Antal kanaler 
Element: AC-förstärkning 
Element: DC-förstärkning 
*Element: LED-styrka 
Element: Antal sampel 
Element: Samplingshastighet 
Element: Upplösning 
Element: Maxvärde 
*Element: Mättyp (0 = kont, 1 = skur) 
Element: Start = 13 (slut på header) 
Element-: Mätvärden 
 
* = variation 
 
Flera signaler: 
Vid sparande av flera signaler gäller att headerns dimension stämmer överens med mätvärdens 
transponerade array. Vid sparande av samtliga signaler för ext_cpu har för protokollet initierats så 
många arrayer med sex element i som behövs för all information. Sex element i varje array p.g.a. sex 
signaler. Dessa har sammanfogats till en slutlig matris. Analogt kan göras med godtyckligt antal 
signaler. 
 

    Tabell 5: Filformat för binärfil, flera signaler, Ext_cpu 
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0-elementet i rad 4 och kolumn 5 är endast utfyllnad. 
 
 
 

                                                           Kolumn                                                     

Rad 1 2 3 4 5 6 
1 Årtal Månad Dag Timma Minut Hårdvara 
2 Antal kanaler AC1 DC1 LED1 AC2 DC2 
3 LED2 AC3 DC3 LED3 Antal 

rader 
Antal kolumner 

4 Antal sampel Samplings-
hastighet 

Upplösning Maxvärde 0 13 (start, header slut)
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6 Användarmanual och paneler 
 
Stora skillnaden mellan nya hårdvaror och Digi och Simple i LV, är att kommandon kan skickas hela 
tiden, även under inläsning av data som också sker hela tiden, istället för att först ställa in och skicka 
kommandon och sedan ta hand om data tills denna mätning är klar och där inget annat kan göras. 
Hårdvaror och LV-program är där som tidigare nämnt inte gjorda för att ta nya kommandon vid 
pågående mätning. Eftersom ingen LV-kod för Digi är gjord i detta projekt finns inget gränssnitt 
eller manual till kortet. Kod till Simple gjordes främst för att ett praktiskt kommunikationstest mot 
ett kort kunde göras. 
 
I fösta hand har programstruktur och kodning i blockdiagram kommit före energin att få 
gränssnitten estetiskt tilltalande. Det finns olika dekorationsvertyg i controlsmenyn där en ram har 
använts i ”main”. 
 
 
 
6.1 Main 
 

 
 

      Figur 13: Main 
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Panelen är självtalande. Man väljer här sin hårdvara i rullgardin. Här kan man också stoppa hela 
programmet med ”stop”. För att starta exekvering trycker man på vita pilen högt upp till vänster 
Varje VI kan även stoppas med den röda knappen nästan intill pilen. Man tas sedan vidare till nästa 
panel. Vid körning av ett VI, t.ex. main.vi, försvinner den rutade bakgrunden som mest är till för 
hjälp vid skapande av ett gränssnitt (se figur 14 nedan). 
 

 
 

         Figur 14: Main vid körning 

 
Lägg märke att nya hårdvaror har döpts lite annorlunda här och att Digi inte är med än. 
 
 
 
6.2 Init_serial 
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     Figur 15: Inställningar för seriekommunikation 

 
För PPG-korten ställs här endast in nummer på COM-port i rullgardinen, t.ex. COM1, men 
egentligen finns knappar för övriga inställningar som hör seriekommunikation till, t.ex. antal 
stoppbitar o.s.v, som av skäl har valt att döljas. Nu har default-inställningar gjots för dessa som tas 
upp i senare kapitel. Innan inställning kan göras kommer en textruta fram (se figur 16) som förklarar 
hur man ska göra. Trycker man på OK innan portvalet klagar LV som måste ha portreferensen, finns 
ingen default. När konfigureringen är klar dyker panelen för vald hårdvara upp. 
 

  
 

        Figur 16: Dialogruta 

 
 
 
6.3 Ext_cpu 
Programmet har två visningslägen, som är generellt för samtliga PPG-moduler, där den första kan 
ses som en övervakningsmod där man erhåller en enkel grafisk presentation av PPG-signalerna. Här 
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ställs även kontrollers för alla kommandon in. Det andra läget tar man sig t.ex. till om man är nöjd 
med kurvorna så som de visas och kan då studera dem i detalj med rätt tidsaxel, t.ex. zooma och 
”cursa” i och där finns olika alternativ att spara plottsen. Dessa två visningslägen eller gränssnitt är 
skilt från och inte samma sak som de två olika mättyperna (moderna) för Simple och Ext_ad. 
 

 
 

        Figur 17: Övervakningsläge för Ext_cpu 

 
Först väntar man på att lampan ”kontakt med hårdvara” börjar lysa. För att starta en mätning trycker 
man på ”skicka kommandon”. Innan bör önskade kommandon ha ställts in (se avgående protokoll i 
tidigare kapitel). Dessa kontrollers finns under ”kommandon” längst upp till vänster. För manuella 
inställningar och autoinställningar finns flikar för varje kanal. Knapparna ”aktiv” signalerar om att 
manuell- eller autoinställning är aktiv eller inte för en viss signal så att hårdvaran ser hur den ska göra 
sin inställning. Ska tilläggas att det inte finns någon inbyggd kontroll om ”aktivknappen” för både 
manuell- och autoinställning är aktiva för samma signal. Ett sätt är att låta hårdvaran då prioritera ett 
av fallen. Är man inte nöjd med kommande signaler ändrar man kommandona och skickar dem på 
nytt. Under fliken ”aktuella värden” ser man nuvarande inställningar. Varje avgående 
kommandosträng ger upphov till en ny mätning. När fina signaler har erhållits kan man trycka på 
”plotta och spara all data” för att få en bättre vy av signalerna samt kunna spara dem. Innan ser man 
dock till att trycka för önskad filtyp, ascii eller binär, samt klicka för önskad ”plot/save-tid” som 
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betyder hur länge man vill ”ta in” signalerna. Ju längre tid som väljs desto fler mätvärden kommer att 
kunna undersökas och analyseras. Man bör i övervakningsmoden se till att nya kurvor kommit innan 
man trycker på ”plota o spara all data”. Har man precis stoppat en mätning och trycker på denna 
knapp kommer naturligtvis inga värden i detta visningsläge 2 förrän man skickar nya kommandon i 
övervakningsfönstret. Man kan titta så att kommandon stämmer överens mellan kontrollers och 
aktuella värden, om inte, vill man säkert göra en ny mätning. 
 
Vid ändå flera kanaler skulle man t.ex. kunna ha AC och DC i samma graf (multiplots). 
Vill man avsluta vald hårdvara trycker man på ”stop” längst upp till höger. 
 
I figur 18 och 19 visas flikar för autoinställning samt aktuella värden. 
 

  
 

     Figur 18: Autoinställning av förstärkning 
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   Figur 19: Aktuella inställningar 
 
När man har tryckt på ”plotta o spara” på korrekt sätt så att visningsläge 2 kommer fram, ska man 
helst inte ändra nåt i övervakningsfönstret, som syns och körs även när denna panel körs (plottning 
av kurvor etc). Vissa variabler är globaler i save-modulen, tex mättyp och förstärkningar i Simple. 
Man bör ju inte heller skicka nya kommandon under mätning så att signalerna för analys i läge 2 
ändras. 
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      Figur 20: Visningsläge 2; bättre plot och alternativ för singelplots och spara på disk 

 
I denna panel måste man först vänta man på att kurvor ska stanna innan man kan välja nåt annat, 
antingen genom att låta plottiden slutföras eller genom att trycka på ”stoppa plot”. Man kan även 
stoppa kurvor här genom att helt enkelt ”stoppa mätning” i övervakningsfönstret. I nästa skede väljs 
vilka signaler man vill undersöka närmare eller spara till fil. Vill man visa och undersöka enskild 
kurva väljs signal i rullgardinen ”plotta single”. I rullgardinen ”spara single” kan man spara en enskild 
signal eller alla kurvor på hårddisken. 
 
När man är nöjd här trycker man på ”stäng fönster” för att enbart se övervakningsmoden igen. 
 
I figur 21 visas hur panelen för enskild plot ser ut. 
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        Figur 21: Enskild plot av vald signal 
 
Här kan man cursa, zooma i grafen m.m. När man är klar stänger med krysset längst upp till höger. 
 
 
 
6.4 Simple 
Simple har av tekniska skäl det enklaste gränssnittet utan att vara helt olikt det tidigare. Här är det 
halv duplex som råder och ingen kontinuitet i mottagna signaler. 
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        Figur 22: Övervakningsläge för Simple 
 
Först ställs önskade kommandon in inklusive mättyp. Knappen ”antal mätvärden” är inte aktiverad 
och heller inte implementerad i hårdvaran. Det är tänkt att antalet mätvärden ska kunna påverkas 
med detta kommando. Innan kommandon skickas iväg väljs i vilket gränssnitt man vill ha 
mätvärdena presenterade. Trycker man in ”plotta o spara all data” visas alltså värdena i visningsläge 2 
efter man skickat kommandon, annars syns de i denna övervakningsmod. 
 
Ingen riktig PPG-signal i figuren ovan. Värden i grafen är från tangenttryckning via hyperterminal. 
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        Figur 23: Visningsläge 2; bättre plot och alternativ för spara på disk 

 
Förfarandet i visningsläge 2 är analogt för alla mätkort. Man kan här i Simple trycka på ”stoppa plot” 
eller låta mätningen avslutas innan kurvan studeras och/eller sparas. 
 
I figur 24 visas vad som händer när en signals värden väljs att spara, i detta fall AC-signalen för 
Simple. En dialogruta visas där man väljer katalog att placera filen i och skriver önskat namn på filen, 
d.v.s. om man inte är nöjd med default-namnet, ”ac”. 
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         Figur 24: Dialogruta för att spara fil på hårddisk 

 
I figur 25 visas hur textfilen ser ut. Kontrollera och jämför gärna med filformatet beskrivet i tidigare 
kapitel. Observera att värdena inte är från någon riktig PPG-signal. Sparas alla signaler för Ext_cpu 
hamnar signalerna kolumnvis bredvid varandra med ”luft” emellan. 
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     Figur 25: Ascii-fil för Simple i notepad 

 
 
 
6.5 Ext_ad 
Panelen för Ext_ad är en blandning av panelerna för Simple och Ext_cpu. Eftersom principen för 
duplexitet och hantering av ankommande data är lika i Ext_ad och Ext_cpu är liknelsen i gränssnitt 
ett faktum. Eftersom Ext_ad har två mättyper och endast tar emot AC-värden precis som Simple fås 
liknelse i gränssnitt. 
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         Figur 26: Övervakningsläge för Ext_ad 

 
För mätning i mättyp 1 ställer man in ”skurtid” och ”antal skurar”. Skurtiden innebär den tid som 
hårdvaran samplar och mellanlagrar i minne innan den skickar alla värdena på en gång. Antalet skurar 
är lika med antalet sändningar av mätvärden.  
 
För mättyp 2 gäller full duplex. Man skickar kommandon obehindrat under pågående mätning samt 
väljer andra visningsläget när som helst under mätningen. Råder ingen mätning visas inte visningsläge 
2 vid nedtryckning av ”plotta o spara alla data” för mättyp 2, i motsats till i Ext_cpu. 
 
Lite annorlunda är det för mättyp 1: 
 
● Ska inte skicka kommandon under pågående mätning i mod1 (går ej i externt minne). Går därmed 
inte att avbryta mätningen här! Kommandon skickas vid avslutad mätning. 
 
● För att ”plotta o spara” i visningsläge 2 i mod1 är det både en önskan och ett krav att spara alla 
värden från början, därmed ska eller kan man inte heller inte spara under pågående mätning i denna 
mod (gäller båda moder i simple). 
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För att spara i mod1 måsta tidigare mätning vara avslutad, d.v.s. antingen mätning stoppad i mod2 
eller mätning helt färdig i mod1. Det går att få fram läge 2 i mod 1 mellan skurarna när hårdvaran 
samplar och mellanlagrar till minne, men då måste nya kommandon skickas, men man ska ju inte 
skicka kommandon under mätning i mod1! 
 
Visningsläge 2 för denna hårdvara skiljer sig ingenting från i Simplefallet, förutom den feta texten 
ovanför grafen där det istället står ”PPG Ext_ad”.  
 
I figur 27 visas fliken för aktuella inställningar. 
 

  
 

      Figur 27: Aktuella inställningar för Ext_ad 

 
Beträffande skurmoden (spara på RAM) får man anse att en duglig sammanhängande mätning 
uppstår på patientsidan, trots avbrottet mellan skurarna. Att skicka all data på en gång går snabbt! På 
PC-sidan blir nog tiden mellan skurarna lite längre då datan tas om hand i snabb takt. 
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7 Samtidig körning av olika hårdvaror 
 
Vid körning av flera hårdvaror samtidigt är det säkrast (men inte nödvändigt) att ställa in 
gemensamma VI:s som ”reentrant” VI:s. Det görs i inställningar för VI:s. Generellt kan på så sätt 
samma VI:s köras parallellt i olika VI:s och man behöver inte oroa sig för att de ska låsa sig eller leda 
till konflikter. Reentrant VI:s har till skillnad från vanliga multipla platser för datalagring. Varje 
instans av ett sådant VI har sitt egna data som den håller reda på. Eftersom ett VI kan ha flera 
datainställningar vet det inte vilka det ska visa i frontpanelen, så det visar ingen panel alls. 
 
Med tanke på att ”init_serial.vi” av de gemensamma VI:s (se 8.13) har en panel för inställningar av 
användaren, och där dessa inställningar kan skifta hårdvaror emellan, måste denna i sådana fall sparas 
med olika namn. Ett namn för varje hårdvara i varje ”hårdvaraVI”. Alltså inte ett VI som reentrant. 
Övriga gemensamma VI:s görs med fördel som reentrant. 
 
Man bör då inte heller köra main .vi eftersom allt annat ligger däri. Man öppnar VI:s för aktuella 
hårdvaror direkt och kör dessa. 
 
Man kan också tänka sig en situation där patienter har likadana mätkort länkade till samma PC. Alltså 
lika hårdvara körs. Då kan man ”indexera”/omdöpa hårdvara-VI:na som t.ex. ext_ad1, ext_ad2 o.s.v, 
om den hårdvaran gäller, då samma VI bara kan öppnas ett åt gången! Alla gemensamma subVI:s 
(t.ex. plotcorrectad, ac_save m.m.) omdöps eller görs om möjligt som reentrant. 
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8 Blockdiagram 
 
Här följer själva programmeringen. Först ska blockdiagrammet för main förklaras, vari samtliga VI:s 
ligger, därefter beskrivs blockdiagrammet för ext_ad och interna subVI:s däri. Koden för övriga kort 
är analoga. Varför just ext_ad väljs är för att få med båda mätmetoderna. Att ha med kod för alla 
kort skulle både bli alldeles för jobbigt och repetetivt. Allt i koden har inte kommenterats, endast det 
som ansetts av intresse. 
 
Alla ”bas-VI:s” för PPG-hårdvaror (simple.vi, ext_ad.vi och ext_cpu.vi) innehåller ett gemensamt 
subVI för initiering av serieporten, som anropas allra först i första rutan i en sekvensstruktur (se figur 
30). I den andra och sista rutan finns två parallellt exekverade loopar, där den ena innehåller kod för 
lite mer sofistikerade val som att frångå den vanliga ”övervakningsskärmen” till att t.ex. visa utvalda 
kurvor med korrekt tidsaxel och alternativ för att spara data till fil. Även om det programmerats för 
parallell exekvering (parallella loopar) hoppas det mellan loopar vid körning! (1 processor). Den 
första loopen är ”ren” med endast casestrukturer. Den andra är nestlad. 
 
(Vid nestlade loopar körs endast en åt gången tills färdig, hoppar inte emellan som vid parallella 
loopar. Se figur 61 för strukturuppbyggnad). 
 
 
 
8.1 Main 
 

 
 

          Figur 28: Blockdiagram för main.vi 
 



 54

Som tidigare nämnt består varje VI av en frontpanel och ett blockdiagram. Frontpanelen för main.vi 
har visats i figur 13 och 14 där man i rullgardin väljer sin hårdvara. Terminalen till denna 
”rullgardinskontroll” visas i figur ovan och är bunden till casesatsen. Ett casefall för varje hårdvara. 
Casesatsen i allmänhet tar olika datatyper som ”valtriggers”, och kontrollen ovan avger numeriska 
heltal (2 = ext_ad). Vidare ligger VI:s för hårdvaror i en sekvensstruktur (ruta 0), där ruta 1 avger en 
nolla till ett skiftregister i loopen (blå ”pil” vid ramen) för att försätta kontrollen i defaultläget (0 = 
”välj din hårdvara”) efter varje färdigexekverad ”hårdvara-VI”. Skiftregistret för med sig värden till 
nästkommande loopvarv. Kontrollen har med anledning av detta gjorts till lokal variabel. 
 
Man kan se betrakta alla VI:s i main.vi som subVI:s. Dessa subVI:s innehåller dock också subVI:s. 
 

 
 

  Figur 29: Ruta 2 i sekvensstrukturen i casestrukturens fall nr 2 ämnad för ext_ad 

 
Fallet 0 i casesatsen som är defaultfall innehåller ingen sekvens utan levererar endast en nolla. 
 
 
 
8.2 Init_serial 
Blockdiagrammet till ext_ad.vi ligger som nämnt i en sekvensstruktur. I första rutan körs 
init_serial.vi. Detta VI har en utsignal, nämligen portreferensen (lila tråd). För att forsla värden 
mellan sekvenser används ”sequence local” (pilen vid ramen). Denna referens, låt säga ”COM3”, fås 
alltså tillträde till i nästa sekvens. 
 



 55

 
 

      Figur 30: Första sekvensfönstret för ext_ad.vi 
 
Diagramfönstret för init_serial.vi innesluts också av en sekvensstruktur. I ruta 1 i figur 31 finns 
samtliga terminalinställningar (är ju kontrollers i panelen) för seriekommunikation, men alla utom en 
(portval) är som tidigare nämnt dolda. Den tjocka ramen som omsluter övrig kod är en struktur 
kallad ”event struture” som kan triggas för olika saker, och som inte körs förrän denna triggning 
inträffar. Här körs inget förrän knappen ”OK” trycks ned (som inte måste trådas!). 
 

 
 

       Figur 31: Blockdiagram för init_serial.vi, andra sekvensen 
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I ”Visa Configure Serial Port” ställer man in nödvändiga parametrar för att upprätthålla 
seriekommunikationen. Den lila terminalen är portval. Baudrate är konstant och satt till 115200 b/s, 
men en rullgardin (rosa terminalen) har gjorts, och kan lätt ersätta denna konstant, i vilken man kan 
välja hastighet (multiplar av 75b/s). Antalet databitar är satt till åtta (kan välja 5,6,7 el. 8). Ingen 
paritet används (av udda el. jämn) och heller ingen av de olika flödeskontroller är aktiverad. Det 
förmodas att buffrar på båda sidor är tillräckligt stora för att hålla all överförd data. En stoppbit 
används (kan välja 1, 1.5 el. 2). I “Visa Set I/O Buffer Size” sätts serieportens bufferstorlek till 16 
bitar. ”Visa Clear” och ”Visa Flush I/O Buffer” ”nollställer” kommunikation med hårdvara samt 
rensar buffern. 
 
”Visa cueue overflows”-felmeddelanden beror främst på att data inte läses in tillräckligt snabbt. Man 
kan då sänka baudrate samt också öka buffersize för RS232 med funktionen ”visa set I/O 
buffersize”. 
 
Antar att UART och dess buffer i båda ändar av kommunikationen mellan hårdvara och LV håller 
ordning på flöden för överföring med vissa signalfördröjningar. 
 
I figur 32 visas koden i ruta 0 för init_serial.vi, som kodar för en dialogruta med ifylld text 
(strängkonstant). 
 

 
   Figur 32: Första sekvensen i init_serial.vi 
 
 
 
8.3 Ext_ad 
Närmast visas och beskrivs kod i olika delar för andra sekvensen i ext_ad.vi. Därefter kommenteras 
och visas alla resterande subVI:s. 
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           Figur 33: Del 1 av blockdiagram, loop 1 
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           Figur 34: Del 2 av blockdiagram, loop 1 

 
Figur 34 tar vid där figur 33 slutar. Till vänster i blockdiagrammet finns alla kontrollterminaler för 
kommandon som måste omvandlas till strängar. Dessa samlas och sammansätts till en lång i 
funktionen ”Concatenate Strings”. Varje gång användaren trycker på ”skicka kommandon” körs 
subVI:t ”write.vi.” där kommandon verkligen sänds iväg. I varje loopvarv känner funtionen ”Visa 
Bytes at Serial Port” av om det finns inkommande data på serieporten. Om så är fallet körs först 
subVI:t ”Read PS Check.vi” som dirigerar till rätt åtgärd i inre casesats enligt protokoll beskrivet 
tidigare, t.ex. visa aktuella parameterinställningar, vars indikatorterminaler syns längre ned till höger, 
annars görs inget (se figurer 37-40). 
 

 
 

          Figur 35: Del 3 i blockdiagram, loop 2 
 
Till vänster initieras två olika funktioner, ”Queues” och ”Notifiers”, som båda har den egenskapen 
att skicka värden mellan parallella loopar samt synkroniseringsfunktion (mer om detta senare). Till 
vänster om casesatsen inuti loopen finns terminaler och lokala variabler vars värden ingår i ett 
kombinatoriskt nät. Nätet avgör när visningsläge 2 ska köras. Det går inte att ”latcha” booliska lokala 
variabler. Då får man som i figurer ovan knyta en kontrollterminal (här ”sk”) till en ”property node” 
bunden till knappen ”skicka kommandon”. Vidare finns terminalen som avgör filtypen, ascii eller 
binär, när mätvärden sparas på disk. Denna har gjorts till global. 
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           Figur 36: Del 4 i blockdiagram, loop 2 

 
Det är vettigt att ha någon slags fördröjning av loopar och klockfunktionen till vänster gör just detta 
på 1 ms. För att stoppa loop 2 samtidigt som loop 1 stoppas har det gjorts en lokal variabel av 
stoppknappen i loop 1 vars terminal syns längst ned till höger. 
 

  
 

     Figur 37: Fallet ”ingen data på port” 

 
Figur 37 visar caserutan för fallet när ingen data finns tillgänglig på porten. Inget görs. 
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     Figur 38: Fallet ”presentera inställningar” 
 
Figur 38 visar caserutan för fallet när aktuella parameterinställningar ska visas. ”Inställn.vi” körs. 
 

  
 

      Figur 39: Fallet ”presentera mätvärden” 

 
Figur 39 visar caserutan för fallet när mätvärden ska tas emot. ”Mätvad.vi” körs vars utsignal går till 
indikatorterminal för en Chart. När visningsläge 2 dessutom körs ska mätvärden forslas till loop 2 
genom att ”Wait on Notification” ger ifrån sig en etta och aktiverar ”Enqueue Element”. Mätvärden 
stoppas in och transporteras i Queuefunktionen. Vid en nolla lagras inga värden och falsefallet i lilla 
caserutan är då tom. 
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        Figur 40: Fallet ”fel” 

 
Figur 40 visar caserutan för fallet när något slags fel har inträffat då ju inga av protokollets värden 0,1 
eller 2 har mottagits. Inget görs då. 
 
Fallet ”kontakt med hårdvara” visas i figur 33 där ”kontakt.vi” körs. 
 

  
 

       Figur 41: Fallet ”ej visningsläge 2” 

 
När inte andra visningsläget körs i loop 2 sänds en nolla i ”Send Notification” (fig. 41). Fallet 
”visningsläge 2” syns i figur 35 där subVI:t ”plotcorrect.vi” bl.a. ger ifrån sig en etta som notifier. 
Innan inträde i detta subVI rensas köbuffer i ”Flush Queue” av princip- och säkerhetsskäl. 
 
 
Grafer, Loopar, Queues och Notifiers 
 
Om de vanligaste graferna: 
 
Charts: 
-Tar värden kontinuerligt och innanför loop (”realtid”) 
-Tar enskilda numeriska värden 
-Ingen bra tidsaxel 
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Man kan ställa in ”charthistorybuffer”, som betyder antalet lagrade plots/prickar i grafen. 
 
Graphs: 
-Tar bara array (man kan dock ”göra” en array av ett element) 
-Loop och array färdig (kan fungera med kontinuerlig plot med ”visst knep”) 
-Bra tidsaxel 
 
Nackdelen med att endast använda Graphs med knep är att en övervakning blir onödigt informativ 
och grötig p.g.a. en enda lång array med alla värden från början av mätningen, ser även alla olika 
mätningar med olika inställningar. 
 
Här är de olika graftyperna placerade i varsin parallell loop och passar för sina ändamål. Charts 
sköter den kontinuerliga övervakningen i den ena loopen medan Graphs används i den andra där 
man har för avsikt att studera kurvor i detalj. 
 
För att spara data på fil i LV, i detta fall en array, kan inte denna array vara ofärdig eller pågående, 
utan den måste vara avslutad (loop avslutad). 
 
Loopar 
De två största anledningarna till att två parallella loopar väljs istället för två nestlade är dels ett 
undvikande av redundans av kod. Allt som hör inläsning till måste t.ex. finnas i bägge loopar i det 
senare fallet, då endast en loop körs åt gången. Ska man kunna skicka kommandon även i loop 2 
måste skrivfunktionen finnas även här. Å andra sidan är det ju i och för sig inte prioritet och kanske 
inte nödvändigt att kunna skicka kommandon i visningssläge 2. Den andra orsaken är att när kurvor 
är färdigplottade i visningssläge 2 (loop 2), och användaren studerar och sparar sina kurvor (vilket 
också görs i loop 2, andra sekvensen), vilket kan ta en stund, kan man varken se några nya signaler 
eller göra någon ny mätning. Detta känns och ses lite som en förlust. 
 
Är det inte så angeläget att i efterhand, när plotsen är färdiga i visningsläge 2, lugnt kunna välja om 
och vilka kurvor som ska sparas, eller studeras i större, separata fönster, kan nestlade loopar 
användas. Kan då ta bort andra sekvensen i loop 2 (se ”plotcorrect” i figur 49 och 50) för att 
inläsning ska börja direkt och undvika att UART- och READ-buffer växer. VI-inställning för 
”plotcorrect” är då att inte stänga ned VI:t när det är färdigexekverat så att man kan studera graferna 
så länge man önskar. ”Redundansproblemet” av inläsningsfunktionen kvarstår dock i så fall. 
 
Vore inte långvarig mätning och kontinuerlig uppdatering, samt två visningsslägen önskvärt, räcker 
en loop och användande av graphs. 
 
Man behöver inte placera write- och read-funktionerna i två parallella loopar för att erhålla ”full 
duplex”. Detta har provats, men samma resultat fås om dessa funktioner finns i en och samma loop. 
 
 (Man läser heller inte gärna hårdvarans alla bytes på en gång i readfunktionen p.g.a. att 
”realtidskurva” och obestämd tidsdomän uteblir).  
 
Varför Kö och Notifier 
Fråga: Att ta en ström mätvärden från loop1 till loop2 på ett bra och säkert sätt (parallella loopar)? 
 
Allmänt faktum 
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Lokals/Globals 
*loop2 långsam → missar värden 
*loop2 snabb → samma värde flera gånger 
 
Kö 
Forslar värden mellan pågående loopar och har en synkroniseringsfunktion. Här finns en 
producerande loop och en konsumerande som kan operera i olika takt. Synkroniseringen innebär att 
inga värden går förlorade eller multiplas och loopar väntar in varandra om kön skulle bli full. 
 

 
 

           Figur 42: Principiell uppbyggnad för kösystem 

 
Ett problem i mitt fall skulle kunna vara om loop 2 är väldigt slö så att kön växer och blir full, så att 
loop 1 stannar och inte hinner ta hand om som i mitt fall t.ex. inlästa mätvärden på porten, så ”Visa 
Buffer” blir fullt och mätning falerar? Hårdvaran kan inte då skicka alla sampel? Ska inte behöva 
hända då vissa inställningar gjorts i programmet: 
 
- obegränsad Queuesize 
- ökat Visa Buffersize 
- inte allt för hög Baudrate 
 
Att samla upp (och spara) hel array från ext_ad i mod 1 med eventuella inläsningsavbrott mellan 
sampling och lagring till minne medför fördel för kösystem. 
 
Notifiers 
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Har använts i samband med kö-funktionen och hör också synkronisering till. Uppbyggnaden för ett 
sådant här system är analogt med det i figur 42. Skulle kunna tänka sig att plotta kövärdena i andra 
casefallet i loop 2 när inte ”plotcorrect.vi” körs (annars växer då buffern hela tiden) och dölja 
indikatorn och strunta i notifiers. Eller kanske lägga till en ”tömmabufferfunktion”. Känns som 
absoluta nödlösningar. I mitt program ska de signalera från ”plotcorrect.vi” i loop 2 till innersta 
casesatsen i loop 1 när/om köbuffern ska fyllas på och dess värden levereras till loop 2 eller inte. 
 
I och med användandet av Notifiers kan faktiskt Queuebuffer aldrig växa p.g.a. att loop 1 hela tiden 
väntar på notifier från loop 2. Loop1 kan med andra ord i detta läge (casefallet för mätvärden) aldrig 
gå fortare än loop2, utan de går ”lika fort”. Loop 2 skulle dock ändå kunna fungera som en flaskhals 
och dra ned tempot för inläsning av värden i loop 1 på porten. I ett längre perspektiv skulle Visa 
Buffer teoretiskt kunna bli fullt även här, även om detta är föga troligt. Om loop2 ”går i snabbare 
takt” spelar ingen roll, inget påverkas. Detta kanske för tanken till att helt ta bort köfunktionen och 
använda sig av någon annan av synkroniseringsfunktionerna mellan looparna, t.ex. notifiers, och 
sedan ha lokals/globals i ”plotcorrect.vi”. Men här undviks helst de sistnämnda helt. 
 
(Bör se upp när man använder kö och notifier. De får ej vara i ett läge där de väntar på nåt som inte 
skickas, då kommer inte programmet vidare utan stampar på samma ställe. Tvärtom går bra). 
 
Notifiers och kö skulle även ha använts vid byggblocksprincipen. Måste till dessa hjälpmedel för att 
forsla värden mellan parallella loopar på ett säkert sätt. 
 
 
 
8.4 Write 
 

 
 

     Figur 43: Blockdiagram för write.vi 
 
Detta VI har tre insignaler vars kontrollterminaler syns i bilden ovan. Insignaler som writefunktionen 
måste ha är portreferens och strängen som ska skickas. I Falsefallet är rutan tom.  
 
 
 
8.5 Read PS Check 
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          Figur 44: Blockdiagram för read ps check.vi 
 
Detta VI läser in en byte på serieporten och jämför detta värde med protokollets. Portreferensen är 
insignal och en sträng på tre tecken är utsignal. Dessa tre tecken avgör vilket casefall som ska köras. 
 
 
 
8.6 Kontakt 
 

 
 

Figur 45: Blockdiagram för kontakt.vi 
 
Här skickas en etta som utsignal. 
 
 
 
8.7 Inställn_ad 
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        Figur 46: Blockdiagram för inställn_ad.vi 
 
”Visa Read” läser in 4 bytes. För att få dessa numeriskt presenterade konverteras strängen till array i 
”String To Byte Array”. För att få tillgång till enskilt element används en kombination av 
klusterfunktionerna  ”Array To Cluster” och ”Unbundle”. De fyra talen görs till globaler och syns i 
figur 34 samt 51 och 52. Portreferensen är insignal. 
 
 
 
8.8 Mätvad 
 

 
 

        Figur 47: Blockdiagram för mätvad.vi 
 
En mätsignal från Ext_ad består av 10 bitar varför två bytes läses in för att fånga hela AC-sinalen, 
minst signifikant byte först. Dessa två paket, AC_L och AC_H sätts ihop i ”Join Numbers”, hög och 
låg byte matchade. Portreferensen är insignal och AC-värde är utsignal. I ”till_volt_ad.vi” omvandlas 
det numeriska heltalet (0-4096) till rätt skalning i Y-led med hänsyn till A/D:ns referensspänning (se 
figur 48).  
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8.9 Till_volt_ad 
 

 
 

         Figur 48: Blockdiagram för till_volt_ad.vi 
 
”DBL”-funktionen omvandlar heltal till flyttal. De två terminalerna (Numeric 2 och Numeric) är 
insignal respektive utsignal för subVI:t. 
 
 
 
8.10 Plotcorrectad 
Detta VI körs i två sekvenser där den första kontinuerligt samlar och plottar mätvärden från loop 1. I 
andra sekvensen studerar man och sparar kurvan. 
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         Figur 49: Blockdiagram för plotcorrect.vi, 1:a sekvensen 

 
Mätvärdena hämtas ur ”Dequeue Element”. Därefter stoppas de in löpande i en array och ett 
skiftregister med första värdet hela tiden först, ett värde för varje loopvarv. Sedan har ”Graph” 
placerats innanför loop för att få kurvan i ”realtid” med kontinuerlig plottning (för att få korrekt 
tidsaxel används klusterfunktionen ”Bundle” innan grafen, den vill ha startvärde, tid mellan sampel 
och själva arrayn). Detta är ”knepet” som nämnts förut i kapitel 8.3 under ”Graphs”. I varje varv 
sänds en etta som notifier för att tala om att man befinner sig i ”plotcorrect.vi”. När mätningen i 
detta visningsläge är klar (loop stoppad) färdigställs arrayn och görs till en global. Sedan körs nästa 
sekvens (Timeoutinställning i ”dequeue element” kan stoppa loop i simplefallet, och ext_cpu vid 
stopp av mätning). 
 
Samplingsfrekvensen för Ext_ad är ännu obestämd, därför sätts där en etta så länge. 
 

 
 

        Figur 50: Blockdiagram för plotcorrect.vi, 2:a sekvensen 

 
Här sänds en nolla som notifier för att berätta att man i detta läge inte vill ha mätvärden levererade 
till loop 2 (annars växer kön när mätvärden kommer i loop 1, då dessa inte plockas ut i loop 2 - andra 
sekvensen). Det är i denna sekvens som kurvan studeras i detalj. Vill man spara data på disk körs 
”ac_save.vi”. 
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8.11 Ac_save 
 

 
 

         Figur 51: Blockdiagram ac_save.vi, ascii 
 
Globalen ”datatyp för spara 2”  avgör ju i vilken form data sparas, ascii eller binär. Globalen 
”ac_array” är  hela vektorn med mätvärden. Funktionen ” Concetenate Strings” samlar ihop alla 
värden bestämda av filprotokollet beskrivet tidigare. Globalen ”inst_mättyp_glob” ger information 
om mätningen mellanlagrar till minne eller inte. ”Array To Spreadsheet String” gör om numeriska 
mätvärden till textformat. Vektorn transponeras också till en N×1 matris. De tre funktionerna högst 
upp till höger hör till lagringen på disk. Först måste man öppna en fil med ”Open/Create/Replace 
File”, sedan skrivs filen med ”Write File” och sist måste man stänga filen med ”Close File”. 
 



 70

 
 

        Figur 52: Blockdiagram ac_save.vi, binär 
 
Binärfallet är precis som asciifallet förutom att här görs inget om till textform. Alla värden enligt 
protokollet samlas i en array som måste initieras i ”Initialize Array”. Denna array sätts ihop med 
vektorn med alla mätvärden innan all data skrivs till en SGL-fil. 
 
 
 
8.12 Datum 
 



 71

 
 

        Figur 53: Blockdiagram datum.vi 
 
Funktionen ”Get Date/Time String” avger ju strängar, därför måste nu dessa hackas sönder i sina 
beståndsdelar. Detta görs med funktionen ”String Subset”. Titta gärna i figur 25 för att se hur ” Get 
Date/Time String” avger sin data. 
 
 
 
8.13 Gemensamma VI:s och Hierarki 
 
Gemensamma VI:s för systemet: 
- main 
- init_serial 
- write 
- read_PS_check 
- kontakt 
- datum 
 
 
Det krävs eller blir ett ”kösystem” och en ”notifiersystem” för varje signal. För ext_cpu har använts 
kluster för att undvika ”trådträsk”. 
 
Ext_cpu har tolv stycken ”till_volt.vi” i samma VI och detta har gjorts som reentrant. 
 
Slutligen ges en hierarkisk bild över VI:n i ext_ad: 
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Figur 54: VI-hierarki över ext_ad 
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9 Flödesschema 
 
Nedan visas systemets flödesschema för nya mätkorten. Efter en stunds begrundande bör bilden 
kunna relateras till beskrivet system i texten innan. 
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                                   Figur 55: Flödesschema för hela kommunikationen 
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* övervakningsläge och loop1 
** visningssläge 2 och loop2 
 
Main startas i LV där hårdvara väljs. Efter initiering hamnar programmet i sin huvudfas där tre saker 
sker parallellt: bytekontroll, ställa in och skicka kommandon av användare samt möjligheten att få 
bättre plot och spara värden. 
 
Hårdvaran känner hela tiden av om nya kommandon kommer och när så är fallet görs nya 
inställningar varpå nya signaler skickas tillbaka till LV. 
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10 Resultat 
 
Resultatet är insamlingssystem för olika PPG-mätkort via COM-porten, men rum finns för andra 
hårdvaror och anslutningar. Systemet kan ta in data under lång tid och kommunikationen stödjer full 
duplex. Mätvärden kan studeras noggrant i grafer och sparas på disk för signalanalys. 
 
LV-modulen för hårdvaran Simple har testats både i hyperterminal och praktiskt och fungerar enligt 
mall. LV-programmen för nya hårdvaror fungerar i hyperterminal och förutsätts kunna fungera 
praktiskt. 
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11 Slutsatser/Diskussion 
 
Arbetet har varit lärorikt och gett kunskap inom område för medicinsk teknik.  
 
Mycket tid har gått åt till val av tillvägagångssätt och upplägg i programkonstruktionen. 
Kravspecifikationen har inte följts exakt, framför allt med tanke på avvikelsen från ett helt 
”oberoende” system med generella byggblock och valet att göra mera ”skilda” program för varje 
hårdvara med vissa gemensamma moduler. 
 
Mera programmering och praktiska test av USB- och GPIB-kommunikation kan göras för att få att 
mer ”komplett” system. 
 
Gränssnitten är först och främst ”funktionsenligt” gjorda och kan förbättras estetiskt/visuellt. 
 
Programmeringen tog lite längre tid än enligt tidsplan men inte p.g.a. någon specifik orsak. 
 
Ett generellt insamlingssystem med hårdvaror inom alla genrer kan bli hur stort och komplext som 
helst, och det är snarare tiden än systemet och mjukvaran som sätter gränsen för hur långt man kan 
gå.  
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12 Bilagor 
 
 
 
12.1 Blockscheman över LV-system 

 

gräns för VI 
 
whileloop 
 
casestruktur 
 
dataflöde 
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       Figur 56: Alternativt system i LV 
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        Figur 57: Realiserat/konstruerat system i LV 
 
 
 
12.2 Analog anslutning 
 
 
12.2.1 MAX 
Man får konfigurera sin DAQ-anslutning i LV i  ”Measurement and automation” (MAX). Man når 
MAX under ”Toolsmenyn” i frontpanelen. Följande punkter är exempel på inställningar som det 
frågas om eller måste ställas in i MAX: 
 

main.vi

ext_cpu.vi 

initiering 

Gränssnitt 
    (kontrollers o indikatorer) 

ac1.txt/bin 

     write       read 
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        Figur 58: Inställning i MAX 

 
● “Create new” (högerkklicka på “data neighborhood”) 
● Välj ”traditional NI DAQ Virtual channel” 
● Analog input (finns även t.ex. analog output,digital in/output m.m.) 
● Kanalnamn (valfritt) 
● Spänning (finns ström m.m.) 
● Enhet (t.ex. Volt) 
● Range (tex +5 till –5) 
● Vilken DAQ-hårdvara som ska användas 
● Vilken kanal som ska användas (t.ex. kanal 2 av 12 på ett 12-kanaligt mätkort) 
 
I  ”Devices and Interfaces” listas installerade och detekterade CAN, DAQ, FieldPoint Serial 
Controllers, GPIB, IMAQ, IVI, Motion, VISA, and VXI hårdvaror. 
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I ”Software” tillåts man att överblicka, köra och uppdatera sina installerade National Instruments 
mjukvaror. 
 
Angående koden i blockdiagrammet för att fånga signalen väljs Funktions, Data Acquisition, 
Analog Input, Acquire Waveform. Funktionen behöver fyra inställningar; ”device number” 
(mätkortsnummer/enhetsnummer i installationen), ”channel number” (kanal till vilken mätvärden 
levereras på anslutningsplint), ”number of samples” (antal sampel som ska tas) och ”sample rate” 
(samplingsfrekvens i sampel/s). 

 

       Figur 59: Blockdiagram för insamling av analog signal 
 
I detta fall gäller att den samplade signalens frekvens inte får överstiga 500 Hz, för att hålla sig inom 
Nyqvistfrekvensen. För att få tillgång till värden för eventuell manipulation används en funktion som 
heter ”Get Waveform Components”. Ur den fås vektorn med värdena. 
 
 
12.2.2 DAQ-Assistent 
”DAQ Assistant” är en ganska ny tingest i LV och kan ses lite som ett komplement till MAX. Det är 
ett grafiskt gränssnitt  för att konfigurera olika mätningar (”tasks” = består av en eller flera virtuella 
kanaler). DAQ Assistant kan också generera NI-DAQmx-källkod från en task. Man kan spara alla 
konfigurationer för en task och använda den i en applikation. 
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En ”virtual channel” (virtuell kanal) är en samling inställningar knutna till en ”physical channel” 
(fysisk kanal = pinne som mäter eller generar en analog eller digital signal). 
 
En virtuell kanal skapad i en task är lokala kanaler. En virtuell kanal definierad utanför en task är 
globala kanaler. Globala kanaler skapas även i MAX. 
 

 

         Figur 60: Intällningar i DAQ-Assistent 
 
Man får fram assistenten genom att högerklicka på en viss kontroll ”DAQmx Task Name” och välja 
”New Task” och ”DAQ-assistant”. 
 
 
 
12.3 Protokoll för Simple och Digi 
Simplekortet skickar endast fixt antal 8 bitars AC-värden efter avkodad kommandosträng. Digi 
skickar först 4 bytes innehållande inställningar för förstärkningar och uppgift om antal lysdioder och 
detektorer. Därefter kommer AC- och DC-signaler repetetivt med bitar för felhantering om 
plottningen skulle tappa synken (för utförligare ”tillprotokoll” för Digi hänvisas till annan rapport, se 
bilaga 12.4). 
 
”Frånprotokollet” är gemensamt för korten.  
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                   Tabell 6: Utgående kommandon för Simple och Digi 
 
Byte Kommando 
0 mätning eller inte = true 
1 förenklad mätmetod = false = Simple 
*3 4 bytes reserverade för diodstyrka 
6 power 
7 digital spänning på blåtandsplattform = true 
8 analog spänning på blåtandsplattform = true 
9 reset = false 
10 mättyp (0 = kont, 1 = skur) 
11 AC-förstärkning (0-9) 
12 DC-förstärkning (0-9) 
*-      antal mätvärden 
 
* ej implementerad i hårdvara 
 
Tabellens kommandon är inte överdrivet förklarade. Detta beror på att gränssnittets inställningar har 
reducerats i detta projekt mot förra. Istället för att ställa in vissa kontrollers manuellt har logiska 
konstanter för dessa placerats i nya blockdiagrammet. Dock måste ju kommandosträngen stämma 
överens med mjukvaran i mätkortet. För utförligare förklaring av protokollet hänvisas till annan 
rapport (se bilaga 12.4). 
 
 
 
12.4 X-jobb på IMT om PPG-mätkort 
 
(Blivande) Ingenjör     Projektets innehåll 
Alexander Hjelm     Bluetooth och LV för Simple och Digi 
Anders Viktorsson    Hård- och mjukvara för Digi 
Per Holmström    Hård- och mjukvara för Simple 
Andreas Nilsson    Hård- och mjukvara för Ext_ad 
Anders Oreman    Hård- och mjukvara för Ext_cpu 
 
Handläggare: Bengt Ragnemalm 
Examinator: Lars Göran Lindberg 
 
Vad gäller projektens innehåll gäller ovanstående hårddraget. Exakt titel på rapporterna har inte 
angivits p.g.a. de flesta projekten i detta skede ej är slutgjorda eller färdigskrivna. 
 
 
 
12.5 Loopar 
I figur 61 visas en nestlad loop till vänster och två parallella loopar till höger. Begreppen ”nestlade” 
och parallella gäller också för övriga strukturtyper, t.ex. för casesatser. 
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           Figur 61: En nestlad loop samt två parallella loopar 
 
 
 
12.6 Ordlista 
 
PPG   ”photoplethysmography”, mätning av blodflöde m.h.a ljus 
LV   förkortning av LabVIEW 
VI   “virtual instrument”, programmodul i LabVIEW 
Simple   benämning på ett av PPG-mätkorten samt dess LabVIEW-modul 
Digi   benämning på ett av PPG-mätkorten samt dess LabVIEW-modul 
Ext_cpu  benämning på ett av PPG-mätkorten samt dess LabVIEW-modul 
Ext_ad   benämning på ett av PPG-mätkorten samt dess LabVIEW-modul 
US   universitetssjukhuset 
IMT   “institutionen för medicinsk teknik” 
RS   rekommenderad standard 
Reentrant  inställning för ett VI som gör att det kan köras på flera platser samtidigt 
US   universitetssjukhuset 
IMT   instutitionen för medicinsk teknik 
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