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SAMMANFATTNING 

I rapporten presenteras en lågkostnads, portabel och bärbar design av ett nytt system med 

reflekterande teknik för pulsoximetri. Arbetet har utförts som ett projekt, inkluderande 

elektronikkonstruktion, mjukvaruutveckling, design av inkapsling för prototypen samt fortlöpande 

tester av både hård- och mjukvara under arbetets gång.  

Resultatet av arbetet är ett egenkonstruerat system för pulsoximetri. Med hjälp av bluetooth-teknik 

kan systemet kommunicera trådlöst med en PC, laptop eller mobiltelefon som stöder bluetooth 

4.0. Mätvärden visas i realtid på PC/laptop/mobiltelefon. Programvaran är skriven i mbed med 

programspråket C++ för mikroprocessorn. Projektet kräver olika tekniska färdigheter såsom 

signalbehandling, programmering, kretskortskonstruktion och mikroprocessorer. Totalt sett är 

projektet en bra introduktion till medicintekniska enheter och en grund för elektronikingenjörer. 

Syftet och målet med examensarbetet har till större delen uppnåtts och vidare tester samt 

utveckling av produkten är möjlig. 

 

(Nyckelord: Elektronikkonstruktion, Medicinsk teknik, Projekt, Pulsoximetri) 

 

ABSTRACT 
In this report a low-cost, portable and wearable design of a new system with reflective technology 

for pulse oximetry is presented. The work has been executed as a project, including electronics 

construction, software development, a design of the embedding for the prototype and continuous 

tests of both the hardware and software during the work in progress.  

The result of this work is a prototype system for pulse oximetry. The system can communicate 

through Bluetooth wireless interface with a PC, laptop or smartphone which supports Bluetooth 

4.0. The measurements are shown in real time on a PC/laptop/smartphone. The software is written 

in mbed with the language C++ for the microprocessor. The project demands different technical 

skills like signal processing, programming, electronic design and microprocessors. Over all the 

project is a good introduction for medical technology and a basis for electronic engineers. 

The purpose and goal with the thesis is considered to be reached for the most part and further 

testing and development of the product is possible.  
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1 INTRODUKTION 

 Bakgrund 

Pulsoximetrar är standardenheter i sjukhusavdelningar, operationssalar och 

intensivvårdsavdelningar (IVA) [1]. Pulsoximetri är en icke-invasiv metod för att beräkna arteriell 

syremättnad (SpO2) och övervaka hjärtfrekvens (puls).  

Beräkningar utförs genom en teknik som utnyttjar blodets absorptionsförmåga av ljuset [2]. 

Andning och ventilering är vitala kroppsfunktioner, därför är det viktig att snabbt och säkert kunna 

kontrollera om en patient är tillräckligt syresatt. 

Ett vanligt förekommande problem vid mätning av SpO2 är att den försämras vid dålig 

blodcirkulation i kroppsdelen som ska mätas, vid alltför kalla händer exempelvis. Arteriellt blod, 

som transporteras från hjärtat och värmer upp kroppen, når handleden snabbare än fingrar [3].  

 Syfte & mål 

Syftet med examensarbetet är att konstruera och utvärdera ett nytt system med reflektiv teknik för 

att mäta syremättnad i en mindre utsatt kroppsdel i jämförelse med fingrar, tår och öronsnibbar.  

Den vetenskapliga frågeställning som ska testas är hur den nya mätmetoden står sig funktionellt, i 

normal temperatur, gentemot en kommersiell produkt med den traditionella mätningen samt 

jämförelsevis hur den fungerar i en omgivningsmiljö som utsätter kroppen för kyla.  

Målet är att en färdig systemprototyp skall finnas tillgänglig vid projektslut och 

redovisningstillfälle. 

 Beställare 

Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS), avdelningen för medicinsk teknik, 

forskning och utveckling (FoU) vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) [4]. 

 Avgränsning 

Endast en prototyp av det nya mätsystemet skulle utvecklas. Prototypen skulle vara 

armbandsbaserad och lättburen. Realistisk prisbild begränsar valet av komponenter. Tiden som 

tilldelades begränsar utveckling och kvalitét. Det viktigaste är att projektet skulle bli klart och att 

en fungerande prototyp skulle finnas tillgänglig vid projektslut. Krav med lägre prioritet 

inkluderades endast om tid fanns.   

 

  



2 

2 TEORETISK BAKGRUND 

 Syremättnad 

Syremättnad eller SpO2 är ett mått på andel syresatt hemoglobin (Hb) i blodet. Syre binder till 

hemoglobin i röda blodkroppar när det cirkulerar genom kroppens lungor. Hemoglobinet är det i 

röda blodkroppar som har lätt för att binda syre- och koldioxidmolekyler. Detta transporteras runt 

i kroppen via arteriellt blodflöde. Arteriellt blod i en människas cirkulationssystem ligger normalt 

sett på 95-100% i SpO2 [1]. 

Behovet att kontrollera ventilation och gasutbyte hos en människa är avgörande för att uppskatta 

kroppens välmående. Mätningen kan bestämmas direkt (invasivt) via blodgasanalys eller indirekt 

(icke-invasivt) genom att mäta hemoglobinets syremättnad via pulsoximetri [2]. 

 Pulsoximetri 

Pulsoximetri är en icke-invasiv diagnostiseringsmetod för att mäta procentandel i arteriellt blod 

(hemoglobin) som är syresatt. Detta procentantal kallas för blodets syremättnad eller SpO2. En 

pulsoximeter använder två frekvenser av ljus (rött och infrarött) för att bestämma procentandelen 

i blodet som är syresatt [1]. 

Principen baseras på det röda och infraröda ljusets absorptionsförmåga av syresatt samt syrefattigt 

hemoglobin. Syresatt Hb absorberar mer rött ljus och tillåter mer infrarött ljus att passera. Rött ljus 

ligger mellan 600-750nm i våglängd, medan infrarött ljus ligger inom våglängden 850-1000nm. 

Våglängderna absorberas av både venöst och arteriellt blod, men även av skinn och vävnader. Den 

totala ljusabsorptionen får en konstant (DC) komponent från skinn, vävnader och venöst blod samt 

en (AC) komponent som varierar över tiden som ett resultat av det pulserande arteriella blodet. 

Syremättnaden beräknas från kvoten mellan rött och infrarött ljus enligt ekvation 1:  

𝑅 =
ACR/DCR

ACIR/DCIR
                       (1) 

Pulsoximetrar är kalibrerade i förhand och R hänger samman med erfarenhetsmässigt framtagna 

värden på SpO2 som är baserade på studier med friska volontärer. Kvoten R jämförs med dessa 

framtagna värden och SpO2 fås. En pulsoximeter kan mäta och visa hjärtfrekvens parallellt med 

SpO2-värdet[2]. 

 Genomträngande (transmittance) metod 

Den vanliga traditionella mätningen med pulsoximetri använder genomträngande metod där ljuset 

går igenom en kroppsdel (vanligtvis ett finger, en tå eller öronsnibb) och fångas upp av 

fotodetektor på motstående sida. Fotodioden tar emot ljuset från båda lysdioderna och för att kunna 

identifiera vilket ljus som mottas är det viktigt att de båda lysdioderna inte lyser samtidigt [1]. 

 Reflekterande (reflected) metod 

På senare tid har även pulsoximetrar med reflekterande teknik utvecklats. Reflekterande sensorn 

har emitter- och detektorkomponenter intill varandra, så syremättnaden beräknas från bakåtspritt 

ljus i stället för genomträngt ljus [1]. 
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 Kommunikation 

Systemet som beskrivs i rapporten använder sig av både uppkopplad (I2C) och trådlös (BLE) 

kommunikation. 

 Inter-integrated circuit (I2C) 

Inter-integrated circuit (I2C) är en seriell databuss som används flitigt i inbyggda system för 

kommunikation mellan mikroprocessor och andra kretsar, exempelvis sensorer. Två ledare med 

öppen kollektor används av bussen, SDA (Serial Data, datasignal) och SCL (serial clock, 

klocksignal). De är kopplade med ”pull-up”-motstånd till Vcc. Detta innebär att en inaktiv buss 

har en logisk ”1” och en logisk ”0” åstadkoms genom att dra bussen låg, ”0” är därmed alltid 

dominant [5].  

Den sändande enheten agerar ”master” och då är alla anda enheter på bussen ”slaves”. 

Kommunikationen sker genom att masterenheten skickar en START-bit, följt av slavenhetens 

adress och en bit som definierar om mastern vill läsa eller skriva. Slaven bekräftar att den är redo 

och därefter börjar mastern eller slaven sända data beroende på vad read/write-biten sätts till. Den 

mottagande enheten skickar en bekräftelse-bit (ACK, acknowledgement) efter varje byte tills 

masterenheten avslutar sändningen genom att sända en STOPP-bit [5]. Ett tidsdiagram över I2C 

start- och stopptillstånd illustreras i figur 1. 

 

Figur 1. Dataöverföringen påbörjas med START-biten (S) när SDA dras låg medan SCL lämnas hög. SDA sätter 

sedan överförd bit medan SCL dras låg och biten mottas när SCL släpps hög. När överföringen är avslutad sänds en 

STOPP-bit (P) genom att släppa SDA hög medan SCL lämnas hög. 

I2C kommunikation valdes eftersom det är den enda pulsoximetern MAX30102 använder sig av 

för att kommunicera med en mikroprocessor, se kapitel 3.5.1 MAX30102.  

 Bluetooth 

Bluetooth är en global standard för trådlös kommunikation som ansluter enheter med varandra 

över en viss sträcka med hjälp av radiovågor. Den senaste standarden heter Bluetooth 4.0 och 

godkändes i juli 2010. Små datachips med en bluetooth-radio och programvara som gör det enkelt 

att ansluta är inbyggda i miljarder produkter idag. När två bluetooth-enheter vill prata måste de 

först etablera kontakt med varandra [6].  

Bluetooth low energy bedömdes som den lämpligaste lösningen till mitt system då en trådlös 

kommunikation för en liten, mobil prototyp var aktuell. BLE valdes framför klassisk Bluetooth 

bland de olika versionerna av Bluetooth, främst för att låg strömförbrukning skulle uppnås, se 

kapitel 3.5.2 BLE nano.  
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3 METOD/GENOMFÖRANDE 

Det fanns en hel del metoder och tekniker att välja mellan för att lösa mitt problem utifrån resultatet 

av förstudien. Planen var att konstruera ett armbandsbaserat system som mäter pulsoximetri och 

skickar data trådlöst till dator/laptop/mobiltelefon med hjälp av Bluetooth interface (seriell 

kommunikation), se figur 2. Systemet skulle drivas av uppladdningsbara batterier och ha en aktiv 

drifttid på minst 5 timmar innan laddning krävs.  

Själva sensorn var tänkt att placeras mot huden, på insidan av handleden, något åt sidan av senorna 

i centrum av insida handled. Inkapslingen av elektroniken planerades få en design som gjorde det 

möjligt fästa systemet runt en handled med hjälp av kardborreband. Kardborrebanden gör att ett 

sånär liknande tryck runt olika anatomier av handleder fås. 

 

Figur 2. Grovt blockschema över systemet 

 Översikt av liknande forskningsfrågor/aktuell forskning 

I en vetenskaplig artikel från 2016 undersöktes signalkvalité hos en pulsoximeter med 

en fingerprobe och genomträngande ljus [3]. Signalen från 20 olika friska personer runt 25-

årsålder testades i relation till kall (ca 19°C), normal (ca 29°C) och varm (ca 33°C) 

temperatur. Resultaten visade att en temperatur runt 33°C gav mest 

tillförlitliga syremättnadsvärden, upp emot 4 gånger bättre signalkvalité uppnåddes.  

Rörelseartefakter är ett känt problem vid pulsoximetri, framförallt med reflekterande ljus. Enligt 

en uppsats [7] från 2012 spelar det ändå relativt liten roll vart pulsoximeter med reflekterande ljus 

placeras på insidan av en handled för att få lämplig signalkvalité. Det optimala är dock att placera 

sensorn något åt sidorna från centrum av handleden då anatomin visar att vi har senor där som ger 

mer rörelseartefakter. Inför denna studie byggdes en liten, bärbar, billig pulsoximeter med 

reflekterande ljus och de samlade data från fingrar, handleder och handflator på 48 olika 

testpersoner i inomhusmiljö. Resultaten visade att placering på fingrar gav störst rörelseartefakt 

med denna pulsoximeter.  

Studien i denna rapport [8] från 2011 syftade till att ta reda på vilket fabrikat av pulsoximeter och 

vilken mätpunkt som gav mest korrekta och tillförlitliga värden, samt även att ta reda på vilket 

fabrikat som svarade mot avdelning 57, lungmottagningen i Blekingesjukhusets, behov. Det 

utfördes 28 mätningar på olika patienter, två stycken togs bort för att värden saknades. En mätning 
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bestod av totalt sju mätresultat per patient, sex mätpunkter med icke-invasiva pulsoximetrar av 

fabrikat Masimo, Nellcor och OxyTrue med mätpunkter finger och öra samt en 

blodgasanalys. Blodgasanalysen användes som referensvärde och jämfördes mot mätvärdena 

från pulsoximetrarna. Masimo med mätpunkt öra fick efter beräkningar bäst 

felmarginalsvärden, Masimo med mätpunkt finger placerades som näst bäst efter beräkningar och 

slutsatser. Masimo segrade men Nellcor ansågs vara fullt duglig och tillförlitlig för avdelningens 

behov. 

 Verktyg och arbetsmetoder  

Arbetet har utförts genom litteraturstudier, elektronikkonstruktion, 3D-CAD och fortlöpande tester 

av hård- samt mjukvara. Utrustning som använts har bestått av:  

• MT-FoUs elektronik- och datorlabb 

• NUS och MTs verkstad  

• 3D-printer på MT-FoU 

• 3D-designprogrammet Solid works som finns tillgängligt gratis för studenter på TFE, Umeå 

universitet  

• Eagle design 7.5.0 för design av fullständigt kretsschema och PCB 

• Utvecklingsmiljön mbed och programspråket C++ 

• Terminalemulatorn PuTTy 

• BLE controller iOS application 

• Microsoft Excel 2013 
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 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen i tabellerna nedan är en sammanfattning av den som sammanställdes inför 

projektet för att få en detaljerad beskrivning av egenskaperna för systemet och övergripande 

översikt av de delar som skulle ingå i arbetet. Två övergripande utvecklingskrav över arbetet med 

prototypen ställdes enligt tabell 1. 

Tabell 1. Översikt av arbetet 

Krav A Utveckling Konstruktion av hårdvaruprototypen skall påbörjas v 16 Prioritet hög 

Krav B Utveckling Mjukvaran skall initieras v 18 Prioritet hög 

 

 Ingående delsystem 

Systemet kan delas upp i tre delsystem: hårdvara, mjukvara och inkapsling. Prototypen konstrueras 

som ett fristående system, kan kommunicera trådlöst via Bluetooth till PC/laptop. Tabell 2 visar 

generella krav för prototypen.  

Tabell 2. Generella krav 

Krav nr 1 Original Systemet skall vara armbandsbaserat Bas 

Krav nr 2 Original Prototypen skall vara liten och smidig att transportera Bas 

Krav nr 3 Original Produkten ska vara lättanvänd Bas 

 

Hårdvara 

Systemet utgår från ett etsat och lött elektronikkort centrerat i produkten. I anslutning till kortet 

finns batteriförsörjning. I tabell 3 och 4 presenteras de krav som ställs på hårdvaran. 

Tabell 3. Gränssnitt 

Krav nr 4 Original Pulsoximeter MAX30102 Bas 

Krav nr 5 Original Bluetoothmodul  Bas 

Krav nr 6 Original Mikroprocessor  Bas 

Krav nr 7 Original Batteridrift Bas 

Krav nr 8 Extra Uppladdningsbar via mini-USB Extra 
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Tabell 4. Designkrav 

Krav nr 9 Original Etsat kort  Bas  

Krav nr 10 Extra På- och avstängningsknapp/switch Extra 

Krav nr 11 Extra Indikatorlampa Extra 

 

Mjukvara 

Programmeringsspråket C++ används, ytterligare detaljer hittas i kapitel 3.6.3 Mbed. Krav på 

mjukvaran visas i tabell 5-7. 

Tabell 5. Externa interface 

Krav nr 12 Funktion Trådlöst, seriellt interface mot dator/laptop/mobiltelefon Bas 

Tabell 6. Designkrav 

Krav nr 13 Original Strukturerad kod Bas 

Krav nr 14 Original Lättläst och väl kommenterad kod  Bas 

Tabell 7. Funktionella krav 

Krav nr 15 Funktion Start- och stoppfunktion Bas 

Krav nr 16 Funktion Ytterligare digitala filter Bas 

Krav nr 17 Funktion Hjärtfrekvens samt SpO2 ska visas i realtid Bas 

Krav nr 18 Funktion Avkänning om pulsoximetern ej sitter på plats Extra 

Krav nr 19 Extra Felmeddelande när pulsoximetern ej sitter på plats Extra 

Krav nr 20 Funktion Programmet ska tåla oväntad omstart Bas 

 

Inkapsling 

Inkapsling av elektroniken till systemets designkrav presenteras i tabell 8.  
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Tabell 8. Designkrav 

Krav nr 21 Original Elektroniken skall vara inkapslad men lättåtkomlig. Bas 

Krav nr 22 Extra Minst klassad IP 21 Extra 

Krav nr 23 Original Design som möjliggör att systemet kan fästas runt en handled Bas 

Krav nr 24 Original Dolt kablage  Bas  

Krav nr 25 Original Bekväm mot handled  Bas 

Krav nr 26 Original Kardborreband för fixering mot handled Bas 

Krav nr 27 Original 3D-print i ABS-plast Bas 

Krav nr 28 Extra Snygg design av inkapsling Extra 

 

 Riskanalys  

En viktig del i arbetet för ökad patientsäkerhet är att på ett metodiskt sätt hitta och hantera risker i 

samband med användning av medicintekniska produkter. Första fel skall aldrig innebära fara för 

testperson eller användare enligt basstandarden IEC 60601. Åtgärder av risker av hög dignitet 

åtgärdades allt eftersom projektet fortgick. På grund av att endast en prototyp utvecklats har en 

kortfattad riskanalys utförts, se underrubrikerna 3.4.1 Risk och 3.4.2 Åtgärder nedan. 

 Risk   

• Risk för elstöt eller brännskador – liten risk.  

• Produkten innehåller alkaliska eller uppladdningsbara batteri som kan explodera – liten risk.  

• Mekaniska klämskador – liten risk.  

• Allvarlig anemi (blodbrist) kan orsaka felaktiga SpO2-avläsningar – hög risk.  

 Åtgärder   

• Patientanvänd del typ BF (patientisolering för skydd mot elektriska stötar).  

• Öppna inte pulsoximeterns hölje annat än för att byta ut enhetens batteri. Kontakta ansvarig 

medicinsk tekniker för batteribyte, reparation eller FU.  

• Kasta inte batterierna i öppen eld, och utsätt dem inte för höga temperaturer. De kan explodera.  

• Tät tillsyn ifall testperson har anemi. Endast en prototyp har konstruerats, systemet är inte 

lämpligt för övervakningssyften.  
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Figur 5. Foto taget med mobilkamera genom mikroskop 

 Material 

Lämpliga material och tekniker för konstruktion av systemet valdes med hänsyn till förstudie, 

litteraturinsamling och kravspecifikation. Figur 3 visar en påbörjad integrering av de olika 

hårdvarudelarna.  

 

Figur 3. Påbörjad integrering av hårdvarudelar 

 MAX30102 

MAX30102 är en integrerad biosensormodul, pulsoximeter med reflektivt ljus som började säljas 

för ca 4 månader sedan (januari 2016). Den har inbyggd förstärkning, ADC, temperatursensor som 

kalibrerar temperaturberoendet hos MAX30102 subsystem, digitala filter. Interna lysdioder, 

fotodetektorer, optiska element, tystgående elektronik med reducering av omgivningsljus är 

inkluderat och 50-60 Hz (nätspänning) filtreras bort. 

Den har 14 ben, är endast 5,6 x 3,3 x 1,55 mm i storlek, har integrerat skyddsglas för optimal, 

robust prestanda. Fungerar i temperaturer mellan -40°C till +85°C, har högt signal-brusförhållande 

(SNR) och reducerar rörelseartefakter. Pulsoximeterns integrerade ADC samplingsfrekvens är 

10,24 MHz. ADC:ns utgångs datahastighet kan programmeras från 50 till 3200 sampel per sekund. 

MAX30102 är fullt justerbar via programvarans register, och de digitala utgångsdata kan lagras i 

en 32-bytes FIFO-buffert inom integrerade kretsen. FIFO:n tillåter MAX30102 att vara ansluten 

till en mikrokontroller eller processor på en delad buss, där data inte läses kontinuerligt från 

MAX30102 register.  

Arbetar på en enda 1.8V matningsspänning och en separat 5.0V strömförsörjning för de interna 

lysdioderna. Kommunikation sköts via ett standard I2C-kompatibelt gränssnitt. Modulen kan 

stängas via programvara med noll standby-ström [9]. 

Figur 4 visar hur liten modulen MAX30102 är i relation till en svensk enkrona och i figur 5 visas 

modulen, fastlödd på det etsade kortet, i mikroskop.  

              
             Figur 4. MAX30102 bredvid enkrona 
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 BLE Nano 

BLE Nano är det minsta Bluetooth 4.1 Low Energy (BLE) utvecklingskortet på marknaden idag. 

Mikroprocessorn Nordic nRF51822 (en ARM Cortex-M0 SoC plus BLE kapacitet) är integrerad 

och körs på 16MHz med extremt låg strömförbrukning. 

BLE Nano kan arbeta mellan 1,8 V till 3,3 V, därför fungerar det med en mängd olika elektroniska 

komponenter. Tål mellan -40 till +105°C i arbetstemperatur. Uppsättningen vi köpte inkluderade 

MK20 (USB dongel), vilken var nödvändig för att programmera BLE Nano. SPI, I2C eller seriellt 

(RX/TX) interface används för sammankoppling till andra kommunikationsenheter. För att kunna 

kommunicera trådlöst med BLE Nano krävs inbyggt stöd för Bluetooth 4.0 eller en USB-dongel. 

Kretsen har bluetooth klass 2, alltså en räckvidd på maximalt 10 m [10].  

Enheter som stöds: 

• iOS 7 eller 8: iPhone 4s, 5/6 (alla modeller), iPod touch 5, iPad 3/4/mini/Air 

• Android 4.3 eller senare versioner (4.4 rekommenderad för stabilitet) med Bluetooth 4.0 

hårdvarustöd: Nexus 4, 5, 7 

• Windows Phone 8.1: Nokia Lumia 630 

• Windows 8.1 med inbyggd Bluetooth 4.0 eller USB-dongel 

• Mac OSX 10.9.2 med inbyggd Bluetooth 4.0 eller USB-dongel 

• Linux med BlueZ 5.1 med inbyggd Bluetooth 4.0 eller USB-dongel [10] 

 Lithium polymer batteri 

Uppladdningsbart Litium-polymerbatteri 3,7 V med en kapacitet på 400 mAh och JST-PH-kontakt 

driver all elektronik i systemet. Inbyggt skydd mot överbelastning, kortslutning och 

underspänning. Det måste laddas med en LiPo-laddare. Batteriet har en arbetstemperatur mellan -

25 till +55°C, dimensionerna 35 x 25 x 5 mm och väger endast 9 g [11].  

 Mini USB-laddkrets 

Laddare för LiPo-batterier via USB, prisvärd och mycket kompakt. Tre lysdioder finns på kortet 

för att indikera status. Fungerar för batterier med kapacitet upp till 5000 mAh. Har en standard 

JST PH 2.0mm som anslutning till batteri och anslutning till spänningsmatning via en Mini-USB. 

Laddströmmen är valbar mellan 100 och 470mA och kretsen är 30 x 13 mm i storlek [12]. 

 LDO 1,8V regulator 

Torex XC6215B182NR är en strömsnål low-dropout regulator (LDO) som genererar 1,8 V från 

upp till 6 V inspänning. Komponenten har 4 ben och en arbetstemperatur mellan -40 till +85°C, 

dess dimensioner inklusive paketet är 5 x 3 x 2mm [13]. Denna löddes fast på ovansidan av det 

etsade kortet för att strömförsörja MAX30102 samt BLE Nano med 1,8 V. 

 Step-up volt regulator 5V 

Pololu step-up voltregulator genererar effektivt 5V från inspänningar så låga som ned mot 0,5 V. 

Om inspänningen överskrider utsignalen växlar den automatisk till ett linjärt nedregleringsläge. 

Den är 12 × 15 × 3 mm i dimensioner och har automatisk avstängning vid överhettning [14]. 5 V 

krävs för att driva de interna LED-lamporna i pulsoximetern MAX30102. 
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Figur 7. PCB-layout, undersida Figur 6. PCB-layout, ovansida 

Figur 8. Etsat kort och PCB-mall på OH-blad 

 Verktyg 

 Eagle CAD 

Kretsschemat (bilaga A) och även PCB designen inför konstruktion av pulsoximeterns kort ritades 

i CAD-programmet Eagle 7.5.0 Light [15]. Eftersom Eagle är en öppen programvara (open 

source), är det enkelt att själv förändra biblioteken utifrån de komponenter man vill använda sig 

av samt designa egna komponenter.  

Ett kretsschema ritades upp och därefter skapades en PCB. När alla ledningar och komponenter 

var placerade (routade) i PCB:n skrevs topp- och bottenplanet ut på en transparant overheadfilm. 

Overheadfilmen lades mot ett laminat med UV-känsligt fotoresistorlager för att sedan exponeras i 

en UV-exponeringsbox i ca 2 min på vardera sidan. Efter exponeringen lades laminatet i ett 

framkallningsbad med Natriumhydroxid som tar bort skyddslacken på de ytor som inte täckts av 

mönstret. 

I nästa steg sköljdes laminatet av i ett bad med vatten varefter det placeras i ett etsbad där en 

blandning av Saltsyra (37 %) och Väteperoxid (30 %) spätt i vatten löser upp den oskyddade 

kopparen. Därefter sköljs laminatet en sista gång och torkas innan ledningsbanorna torkas med en 

trasa aceton (eller motsvarande) för att få bort kvarvarande skyddslack som försvårar lödning på 

kopparytorna. Slutligen borrades hålen för fastlödning av komponenter samt genomgående hål i 

det etsade kortet. 

PCB:n för pulsoximetern, med mera, konstruerades i storlek 24,5 x 24 mm (se figur 6-7). I figur 8 

visas resultatet av etsning, innan finputsning av kanter och fastlödning av komponenter. 
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 SolidWorks 

3D-CAD programmet SolidWorks student edition [16] fanns tillgängligt gratis via TFE, Umeå 

universitet. Där designade jag inkapslingen av elektroniken (se figur 9-10) som därefter skrevs ut 

via MT-FoUs 3D-printer (se bilaga B för ritningar och dimensioner av 3D-printen). Totalt 23,12 

cm3, röd ABS-plast användes för utskrivningen av inkapslingen och tidsåtgången var 1 h 21 min. 

 

     

             Figur 9. Låda för inkapsling                           Figur 10. Lock till inkapsling 

 

 Mbed 

Allt som behövs är en webbläsare och en USB-anslutning för att börja programmera i mbed. 

Utvecklingsmiljön är helt webbaserad, inifrån webbläsaren skrivs kod och kompileras till en hex-

fil. När ett elektronikkort ansluts till datorn via USB, kommer det att visas som en flashenhet. För 

att kopiera programmet till elektronikkortet behöver man endast dra och släppa hex-filen från 

nedladdningsmappen. Efter återställning på kortet kommer programmet att börja köra.  

Språket i mbed plattformen är C och C++. Mbed ger utvecklaren möjlighet att använda deras 

fördefinierade bibliotek (open source) som abstraherar hårdvarurelaterade funktioner såsom SPI, 

GPIO och timers i olika kort. Dessa bibliotek kan användas av samtliga mbed-stödda plattformar 

med Arduino interface [17].  

C++ användes för programmering under detta projekt, ett färdigt bibliotek för BLE nano och 

mikroprocessorn nRF51822 användes. Ett eget bibliotek för MAX30102 skapades med hjälp av 

databladet [9]. Uppgiften i main-funktionen är att initiera systemet och därefter kontinuerligt köra 

de instruktioner som ligger i loopen. I flödesschemat i figur 11 visas en förenklad beskrivning av 

vad som sker i main-funktionen. 
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Figur 11. Flödesschema övergripande programkod 

 

När switchen till batteriet ställs till ”on” startar programmet och anropar initieringsfunktioner för 

in och utgångar, Bluetooth low energy, I2C serial clock och data, pulsoximetern MAX30102 

bestäms till slave och BLE nano master. Sedan anropas funktionerna för att initiera pulsoximetern. 

Här skriver processorn till olika register i sensorkretsen över I2C för att ordna de önskade 

inställningarna. Strömstyrkan till pulsoximeterns LED lampor (50 mA), pulsbredd (118 us) och 

sampelhastighet (50 sampels per sekund) bestäms.  

Därefter kommer en while-sats som kontrollerar ifall en kontakt med en annan bluetooth-enhet 

skapats och endast om så är fallet kör programmet vidare. Vid kontakt med en annan bluetooth-

enhet körs en if-sats som kontrollerar hur många sampel som finns tillgängliga i FIFO:n och sedan 

läser programmet värden från FIFO:n, kombinerar 3 bytes data från rött respektive 3 bytes från IR 

ljus. Värdena skiftas två steg åt höger för att endast 16 bitars ADC används och sedan skrivs de 

samt aktuell temperatur ut. Programmet återgår sedan till while-satsen där kontakt mellan 

bluetooth-enheter efterfrågas.  
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För att kunna fortsätta programmera prototypen ytterligare har koden anpassats så att seriell 

kommunikation med ett terminalprogram är möjlig. Baudrate arrangerades till 115 200 bit/s och 

serial clock frekvensen till 100 kHz. Värden från I2C och text som skrivs ut visas på ett 

terminalprogram, exempelvis PuTTy. 

 Kostnadskalkyl 

Ekonomin för projektet var begränsad till 1000 kr och hanterades av handledare. Via epost 

skickade jag en beställningslista i form av ett Exceldokument till min handledare. Därefter 

beställdes de komponenter som inte fanns att tillgå i MT-FoUs elektroniklabb. Den totala 

kostnaden för det som behövde beställas för prototypsystemet blev knappt 750 kr (tabell 9).   

 

Tabell 9. Kostnadskalkyl, elektroniklabbet i MT-FoU tillhandahöll standardkomponenter 
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Figur 13. Undersida som 

placeras mot huden 

4 RESULTAT 

En prototyp över ett nytt system för att mäta pulsoximetri har utvecklats, denna är konstruerad för 

att fästas med kardborreband runt en handled. Hårdvaran och inkapslingen valdes och designades 

med minimalitet och strömsnålhet i åtanke eftersom det är ett mobilt system (figur 12-13). För 

ökad komfort i delen som placeras mot huden, har avrundade kanter på inkapslingen 

implementerats. Systemet drivs med hjälp av ett uppladdningsbart batteri, laddas med mini-USB 

(figur 15) och har en på- och avstängningsswitch placerad på ena sidan av inkapslingen, bredvid 

mini-USB-kontakten (se figur 14). 

Produkten klarar av att visa temperaturer mellan -40 till 85 grader i heltal och temperaturen 

uppdateras kontinuerligt. Kapslingsklass IP 22 enligt standarden SS-EN 60 529.  

 

 

Figur 12. Systemets elektronik 

 

 

Figur 14. Färdig produkt med 3D-printad låda (se bilaga B för dimensioner) 
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Figur 15. Prototyp under uppladdning med locket öppet 

 

Följande diagram (figur 16-19) ritades i Excel efter att värden från pulsoximetern loggats i PuTTy: 

 

Figur 16. Temperaturplot  

Värdena i figur 17-19 är hämtade med hastigheten 50 sampel per sekund.  
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Figur 17. Rådata över rött och infrarött ljus 

 

 

Figur 18. Rådata från rött ljus 

 



18 

 

Figur 19. Rådata från infrarött ljus 

 

Programkoden skickades till handledare i form av kommenterade C++ filer i komprimerat format 

(.zip). 
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5 DISKUSSION & SLUTSATS 

 Resultatdiskussion 

Examensarbetets mål var att konstruera ett nytt, armbandsbaserat system för att mäta pulsoximetri, 

vilket till större delen har uppnåtts. Kretskortet som konstruerades passar bra till MAX30102, 3D-

printade lådan rymmer all elektronik, kablage och ger pulsoximetern kontakt mot huden när den 

sitter på plats runt en handled. 

Tyvärr visade det sig att pulsoximetern MAX30102 endast gav rådata från ADC:n när jag väl fått 

igång I2C-kommunikationen.  Genom att läsa dess datablad hade både mina handledare och jag 

fått för oss att pulsoximetern skulle visa färdigbehandlad data. Det går inte att läsa i vilket skick 

de skickar data någonstans i hela databladet. På grund av begränsat med tid hann jag inte bearbeta 

data för att utföra testmätningar i normal samt kallare temperatur, med jämförelse mot den 

traditionella mätningen. 

Framtida mätresultat anser jag borde visa att det nya systemet lämpar sig bättre vid mätning av 

nedkyld kroppsdel, då vi snabbt blir kallare distalt från hjärtat och det tar längre tid för kroppen 

att värma upp fingrar och tår. Arteriellt blod, som transporteras från hjärtat och värmer upp 

kroppen, når handleden snabbare än fingrar [3]. Systemet borde även vara bättre att använda på 

personer som har försämrad blodcirkulation, eftersom de framförallt har kalla händer och tår. 

Dessutom kan det passa inom neonatalvård där det kan vara svårt att få bebisar att ligga stilla och 

låta en mätprobe sitta kvar.  

 Uppfyllda krav på systemet 

Uppfyllda krav radas inte upp här utan återfinns under kapitel 3.2 Kravspecifikation. 

 Delvis uppfyllda krav på systemet 

Indikatorlampor för batteristatus finns på själva laddningskretsen men locket på produkten måste 

öppnas för att den skall synas. En indikatorlampa för Bluetooth finns på undersidan av BLE nano 

så locket på produkten måste öppnas för att den ska synas (kravnr. 11 i tabell 10). 

Rådata från reflekterat rött och infrarött ljus visas i realtid men data har inte bearbetats, för att få 

en korrekt hjärtfrekvens samt syremättnadsvärde, framförallt på grund av tidsbrist (kravnr. 17 i 

tabell 10).  

Tabell 10. Delvis uppfyllda krav 

Kravnr. Status Kravbeskrivning Prio 

11 Delvis uppfyllt Indikatorlampa Extra 

17 Delvis uppfyllt Hjärtfrekvens samt SpO2 ska visas i realtid Bas 
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 Metoddiskussion 

Vid etsning av kretskortet som designades i Eagle-CAD uppkom problem med att laminatskivorna 

var för gamla så när skyddsplasten drogs bort åkte själva fotoresistorlagret av också. Detta gjorde 

att etsningen tog extra lång tid, då jag fick göra om det och prova flera olika kort. Troligtvis hade 

saltsyran utgånget datum med eftersom det tog en väldigt lång tid för den oskyddade kopparn att 

lösas upp i syrabadet. 

Att löda fast kretsen MAX30102 var inte lätt då den är så minimal (5,6 x 3,3 x 1,55 mm) och måste 

ytmonteras, till att börja med gjordes försök med att ”förtenna” kretsens kopparben och sedan 

använda varmluftskolvar från två sidor av kretsen samtidigt. Detta fungerade dock inte, utan den 

blåste bort vid varje försök. Som tur är har MAX30102 en glasruta över LED-lampor samt 

fotodetektor så en varmluftsugn fungerade, dock inställd med rätt låg temperatur och kortare tid 

än normalt eftersom kortet är så litet. 

I och med att BLE är en ganska ny teknik och BLE Nano inte verkar särskilt välanvänd i projekt 

fanns inte jättemånga exempelkoder eller bibliotek till hjälp för att programmera systemet. Att 

pulsoximetern MAX30102 dessutom är så pass ny på marknaden gjorde att tidsplaneringen för 

mjukvaruutveckling överskreds.  

Vid examensarbetets start var tanken att utföra testmätningar på minst 10 friska personer och 

jämföra resultatet mot den traditionella mätningen genom ett finger i både normal temperatur och 

därefter nedkyld via en hink med isvatten. Detta har inte hunnit göras eftersom pulsoximetern 

endast visade rådata från ADC:n. Både mina handledare och jag hade innan projektets start förstått 

det som att den skulle spara färdigbehandlat data i FIFO:n och skicka aktuell puls och syremättnad 

via I2C. Databladet för MAX30102 anser jag för närvarande vara väldigt kryptiskt och 

hemlighetsfullt, det är inte särskilt lätt att tolka all information.  

För att kontrollera hur ett system med reflekterande teknik mot handled står sig i jämförelse mot 

genomträngande teknik genom ett finger i normal temperatur och kallare hade eventuellt 

pulsoximetrar kunnat lånas. Däremot är det oklart om NUS har några pulsoximetrar med 

reflekterande teknik (kanske att någon barnavdelning eller Neonatalavdelningen har). Detta hade 

kunnat kollas upp och utföras om jag haft mer tid till examensarbetet. 

Så här i efterhand har jag insett att jag varit något för ambitiös i min planering av vad jag tänkt 

hinna med under examensarbetets 10 veckor. Mer tid än jag trott gick åt till planering inför arbetet, 

förstudie och att inhämta ny kunskap eller repetera tidigare inlärda färdigheter. En bättre 

avgränsning borde ha utförts. 

 Slutsats 

En pulsoximeter mäter hjärtfrekvens och blodets SpO2. Två lysdioder sänder ut rött och infrarött 

ljus i olika våglängder genomträngande genom t.ex. ett finger eller med reflekterande metod. 

Absorptionsegenskapen hos syrerikt och syrefattigt blod utnyttjas, efter våglängderna passerat 

genom kroppsdelen registreras värdena av en fotodetektor. Med hjälp av en mikroprocessor kan 

den procentuella syremättnaden slutligen beräknas. 

Små rörelseartefakter som stör mätresultaten kan förekomma och ha olika grad i påverkan på 

resultatet. Den procentuella syremättnaden fluktuerar vanligtvis med närliggande värden och det 

är upp till personen som utför mätningen att välja ut ett av dem. 

Vidare arbete med bearbetning av rådata från pulsoximetern krävs för att kunna utföra 

testmätningar med detta nya system mot en kommersiell produkt med genomträngande teknik.  

Arbetet kan bland annat vidareutvecklas med effektivare programkod, mindre komponenter och 

ännu kompaktare krets. Genom att implementera en display på produkten hade mätvärden visats 

tydligt, oberoende av en fungerande Bluetoothkommunikation. Att spara värden i ett minne, till 
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exempel SD-kort, för att sedan kontrollera hur mätvärdena varierat under en viss period hade också 

varit intressant. En snygg mobilapplikation skulle kunna utvecklas till denna armbandsbaserade 

pulsoximeter i framtiden.  

Projektet kräver olika tekniska färdigheter såsom signalbehandling, programmering, 

kretskortskonstruktion och mikroprocessorer. Totalt sett är projektet en bra introduktion till 

medicintekniska enheter och en grund för elektronikingenjörer. Jag känner mig nöjd med arbetet i 

sin helhet, det har varit väldigt intressant, roligt och jag har lärt mig mycket. Jag hade gärna arbetat 

vidare med det ifall tid funnits. 
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7 BILAGOR 

 Bilaga A – Fullständigt kopplingsschema 

 Bilaga B – 3D-CAD ritningar med dimensioner i mm 
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BILAGA B: 3D-CAD ritningar med dimensioner i mm 
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