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Abstract 

In this thesis we suggest a technique for detecting pulses by signal processing 
of a raw ECG signal registered from 4 electrodes located on the left upper arm. 
The signal processing is performed in Matlab and consists of normalization, 
lowpass filtering, highpass filtering, derivation, squaring and a moving 
average window to reduce interference. The technology is capable of 
extracting periods between heartbeats after an implemented detection 
algorithm. The thesis also includes reflections on the types of interferences 
that may affect an electrical development equipment and also methods of how 
major parts of the interference can be reduced by different shields. Before the 
technique is applied in a final product, further tests may need to be performed 
during the monitoring of a person's pulse. Finally, we believe that our 
development of pulse detection is the beginning of a new technology that in 
the future can save lives. 
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Sammanfattning 

I den här rapporten föreslår vi en teknik för att detektera pulser med hjälp av 
att signalbehandla en rå EKG-signal registrerad från 4 elektroder placerade på 
vänster överarm. En signalbehandling utförd i Matlab som bland annat består 
av normering, lågpassfiltrering, högpassfiltrering, derivering, kvadrering samt 
ett glidande medelvärdesfönster för att reducera störningar. Tekniken är 
kapabel till att utvinna tider mellan hjärtslag efter en implementerad 
detekteringsalgoritm. Rapporten innefattar även reflektioner kring vilka typer 
av störningar som kan påverka en elektrisk utvecklingsutrustning samt 
metoder för hur större delar av störningarna kan reduceras med hjälp av olika 
skärmningar. Innan tekniken appliceras i en slutlig produkt kan ytterligare 
tester behöva utföras under monitorering av en persons puls. Slutligen anser vi 
att våran utveckling av pulsdetektion är en början på en ny teknik för att kunna 
rädda liv.  
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1 Introduktion 

I detta examensarbete redovisas en ny sorts teknik som kan detektera 
hjärtpulser. Detta kapitel beskriver projektets olika former av problem som 
behöver lösas, mål, syften och avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund - Projektet 

Företaget Zenicor har tagit fram en medicinsk utrustning för att detektera 
hjärtarytmier. EKG-registreringar och diagnosticering av paroxysmalt 
förmaksflimmer kan genomföras med hjälp av denna utrustning. 
Uppskattningsvis får 1000 personer i Europa varje dag en stroke på grund av 
förmaksflimmer [1]. Patienten får ta med sig utrustningen hem för att kunna 
registrera sitt EKG 2–4 gånger om dagen under upp till en 4 veckors period.  
 
Utrustningen registrerar patientens EKG genom att patienten håller sina 
tummar mot två elektroder, ett så kallat tum-EKG. Registreringen sänds 
därefter till en central databas via ett inbyggt GSM-modem. Slutligen kan 
vårdgivaren få tillgång till EKG:et via ett webbgränssnitt för att kunna bedöma 
hälsostatus på patienten, se figur 1 nedan. 
 

 

Figur 1 - Arkitekturdiagram över Zenicors olika funktionsdelar samt kommunikation mellan 
dem 
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Examensarbetet har som ändamål att undersöka en metod för monitorering av 
patientens puls. Detta i avsikt att kunna uppmana patienten att mäta sitt EKG 
under perioder med oregelbunden rytm. En oregelbunden rytm kan bero på 
förmaksflimmer och ett tum-EKG kan sedan användas för att slå fast orsaken. 
Tillgängliga metoder för pulsmonitorering idag för konsument är antingen 
enkla men inte särskilt noggranna, eller krångliga och tillförlitliga. Vårt 
examensarbete syftar till att hitta en enkel men tillförlitlig metod att 
monitorera pulsen. 
 
Den metod vi ska undersöka bygger på pulsmonitorering med hjälp av EKG. 
EKG-signalerna registreras från flera närliggande elektroder fastsatta på 
patienten. Signalregistrering från olika elektrodplaceringar på kroppen ska 
utforskas med hjälp av ett utvecklingskit för EKG-registrering (EVAL-
ADAS1000SDZ). Därefter ska signalerna som registrerats från elektroderna 
signalbehandlas digitalt i avsikt att kunna utvinna tidsintervallet mellan varje 
hjärtslag (RR-tid), se figur 2 nedan.  
 

 

Figur 2 - R-R intervall mellan två R-vågor i QRS-komplexet av hjärtslag 

 
Det finns en hel del information om hur man signalbehandlar en EKG-signal 
för att filtrera bort oväsentligheter. Dock bygger de nästan uteslutande på att 
förbättra en signal för att kunna presentera ett så korrekt och störningsfritt 
EKG som möjligt. I detta examensarbete är vi dock enbart intresserade av 
EKG:ets pulsinformation och koncentrerar oss därför på att finna EKG-
signalens så kallade R-vågor. Det är den högsta vågen som bildas av de 
elektriska impulserna som går genom hjärtat under ett hjärtslag, vilket 
beskrivs mer i avsnitt 2.1 och figur 4. Två närliggande vektorer kommer att 
användas för att förbättra möjligheterna. Signalerna differentialförstärks 
därefter enligt en metod föreslagen av Plessey Semiconductors, vilket beskrivs 
mer detaljerat i sektion 2.3.1 [2].  
 
Som grund för bestämning av patientens puls ska R-vågorna identifieras ur 
den resulterande signalen. I en slutlig produkt ska databearbetning ske 
kontinuerligt för att kunna ge realtidsinformation till en patient om en 
oregelbunden puls uppträder. 
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att kunna detektera perioder av oregelbunden 
puls för att enkelt ta ett bekräftande EKG vid rätt tillfälle. Ett intressant 
ändamål är att kunna mäta tidsintervallet mellan R-vågor på ett bekvämt sätt, 
även vid besvärliga situationer som exempelvis i träningssituationer eller 
under sömn. Ett större syfte med utvecklingen av denna medicinska utrustning 
är att kunna rädda fler liv genom att effektivt förebygga en vanlig konsekvens 
av förmaksflimmer - stroke. 

1.3 Mål 

Det övergripande målet med examensarbete är att hjälpa patienten att mäta 
sitt EKG vid rätt tillfälle, under perioder av oregelbunden rytm. Det kan 
uppfyllas genom att utveckla en tillförlitlig metod, att på ett bekvämt sätt 
monitorera patients puls. Metoden bygger på en ny sorts pulsdetektionsteknik 
som endast upptäcker R-vågor samt bestämmer tidsintervallet mellan dem.  
 
Mätningen ska ske på ett komfortabelt sätt utan tung utrustning eller flera 
sladdar på kroppen. Att skapa en enkel, billig och pålitlig lösning för precis 
pulsmonitorering över lång tid (2v, dagtid eller dygnet runt) som kan ske på ett 
bekvämt och enkelt sätt för patienten. I och med detta ska användaren inte 
begränsas i det dagliga livet, vilket också är ett av målen. Ett mer detaljerat mål 
är att utvärdera och föreslå en metod för att registrera EKG genom 4 stycken 
elektroder som är tätt placerade till varandra på en arm. Tillämpa digital 
signalbehandling samt implementera en algoritm för att kunna detektera en 
EKG-registrerings R-vågor som gör det möjligt att utvinna RR-tider. 

1.4 Frågeställning 

• Kan en tydlig EKG-registrering erhållas med ett fåtal tätt placerade 
elektroder mot kroppen? 

• Hur undviks elektromagnetiska störningar? 

• Var på armen ska man placera elektroder för att få så bra EKG-

registrering som möjligt?  

• Vilket filtreringsverktyg är mest lämplig för att få så tydliga R-vågor som 
möjligt?  

• Hur utvinns tidsintervallet mellan R-vågor ur en brusig och svag EKG-
signal? 

• Hur tillförlitlig är den nya tekniken för pulsdetektion? 
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1.5 Etik och hållbarhet 

Användning av bärbar pulsmätare ger möjligheten att under rätt tidpunkt 
registrera sitt EKG vid misstanke av hjärtproblem. Det i sin tur hjälper 
patienter att förbättra möjligheten att upptäcka paroxysmalt förmaksflimmer 
för att kunna förebygga stroke, vilket diskuteras mer om i avsnitt 7.5. Inom 
sociala aspekter avses användning av en bärbar pulsmätare till att patienten 
inte behöver vara lika begränsad. Det gynnar patientens möjligheter att leva ett 
normalt liv. Information om patienten såsom hälsotillstånd och 
personuppgifter sparas inte vid användandet av en bärbar pulsmätare, vilket 
leder till att en persons integritet inte berörs. 
 
Sjukhus erhåller både mer tid och mer plats för patienter som har andra typer 
av sjukdomar vilket gynnar sjukhuset inom ett ekonomiskt perspektiv. 
Patienter som misstänks ha hjärtproblem kan enkelt mäta EKG i sina egna 
hem istället för att mäta EKG på sjukhus. EKG-registreringen ska kunna 
skickas trådlöst. Det medför att vårdnadsgivaren kan få informationen direkt 
på sin dator för vidare analys utan att patienten är närvarande [3]. 
 
Man bör dock inte förlita sig helt och hållet på mätning med två elektroder då 
det inte är helt säkert att hjärtats elektriska neutrallinje hos alla individer går 
uppifrån och ned i kroppen. Ett fullständigt EKG erhålls istället med hjälp av 
12 elektroder på olika ställen av kroppen, exempelvis händer, fötter och 
bröstkorg. Därmed kan man följa de elektriska pulsernas väg runt hjärtat samt 
ta reda på om de eventuellt upphör någonstans och i så fall var de upphör eller 
om de tar fel väg in till hjärtat [4]. 
 
Ur ett hållbart perspektiv används lämpliga material och komponenter i 
produkten. Det material som oftast förekommer i elektroder ditsatta mot 
kroppen i samband med en EKG-registrering är silver/silverklorid, vilket är 
ofarligt i hänsyn till detta användningsområde [5]. 

1.6 Metod 

1.6.1 Undersökning 

Under examensarbetet kommer både tillämpad och experimentell metodik 
användas där tidigare arbeten undersöks inom var på kroppen elektroder bör 
placeras. Detta för att en tydlig EKG-mätning med så lite muskelstörningar 
som möjligt ska kunna utföras. Vetenskapliga artiklar inom detektering av 
QRS-komplex och applicering av digital signalbehandling ska användas som en 
källa för att hitta ett pålitligt sätt att utvinna RR-tider, se figur 2. 
 
Det ska analyseras om hur man kan utnyttja samt kombinera två EKG-signaler 
för att differentialförstärka signalen och på så sätt filtrera bort störningar som 
t.ex. muskelstörningar och elektromagnetisk interferens. Dessa 
undersökningar och analyser ledande till eventuella lösningar och experiment 
beskrivs mer i kapitel 3. Detta har skett under två veckors tid, vilket sedan 
sammanställts i en förstudie. De olika lösningarna har undersökts mer 
noggrant för att kunna ta reda på vilken lösning som passat bäst till de krav 
som förväntats bli uppfyllda.  
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Vid färdiggjord förstudie erhålls kunskap om hur problem ska lösas, nämnda i 
problemformuleringen.  

1.6.2 Experimentell metodik 

De experiment som kommer utföras består av att testa placera ut elektroder vid 
olika ställen på armen för mätning av EKG. Detta med avseende för att få så 
stort EKG-utslag med så lite EMG-störningar (elektromyografi, 
muskelaktivitet) som möjligt. Testa att utvecklingskortet kan frambringa en 
EKG-signal och därefter undersöka hur en inspelning av EKG-signalen kan 
överföras till Matlab. Granska filtrering av varierande störningar där olika filter 
kommer att behöva undersökas. När det är möjligt kan detektering av R-vågor 
behöva testas vid olika mätplaceringar på armen samt för olika personer då 
EKG-signalen varierar och på så sätt kontrollera att implementeringen av 
detekteringsalgoritmen fungerar.  

1.7 Avgränsningar 

Hårdvaran som ingår i utvecklingsutrustningen har endast en uppgift, att 
registrera en rå EKG-signal med hjälp av ett fåtal elektroder placerade nära 
varandra på armen. Programmering av utvecklingsutrustningens 
mikrokontroller i exempelvis programmeringsspråket C ingår inte i detta 
examensarbete då det troligtvis inte skulle hinnas med. Programmering och 
filtrering som sker under arbetet görs endast i Matlab från en indata 
motsvarande EKG-signalen given från hårdvaran. I framtida utveckling av en 
ny pulsdetektionsteknik kan programmering av mikrokontrollen istället vara 
lämpligt och då inom en längre tidsperiod samt utanför examensarbetet. Att ta 
fram en färdig prototyp kommer inte att hinnas med under examensarbetet. 
Reflektering över olika typer av designer inom slutprodukten såsom 
batteriförsörjning, koppling och val av komponenter kan redogöras i 
examensarbetet men är ej ett krav. 
 

1.8 Disposition 

Kapitel 2, Teori och bakgrund – Ger en introduktion till den teoretiska 

bakgrunden bakom vår utveckling.  

 

Kapitel 3, Metoder – Beskriver vilka metoder som använts, hur metoderna är 

uppbyggda samt varför specifik metod är vald.  

 

Kapitel 4, Genomförande – I detta avsnitt redogörs hur utförandet av 

examensarbetet gått till samt hur metoderna använts i genomförandet. 

 

Kapitel 5, Resultat – Presenterar de resultat som uppnåtts samt vilka olika 

lösningar som erhållits.  

 

Kapitel 6, Diskussion – I detta kapitel diskuteras de erhållna lösningarna och 

det slutgiltiga resultatet, där både brister och förbättringar tas upp. 
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Kapitel 7, Slutsatser – I det sista avsnittet framförs de slutsatser som 

framkommit samt diskussion kring hur arbetet kan fortsätta utvecklas.  

2 Bakgrund 

2.1 Bakgrundsteori 

 

 
Figur 3 - Hjärtats olika delar 

 
 
Hjärtat är en muskel som är lika stort som en knuten hand. Hjärtats uppgift är 
att pumpa runt blodet i kroppen. Syrefattigt blod förs genom venerna och 
levererar det till lungorna för syresättning innan det transporteras in i de olika 
artärerna [6], denna referens täcker flera delar av detta avsnitt. 
 
När hjärtat är i vila slås hjärtslagen med en frekvens på 60 slag per minut, 100 
000 slag per dygn och mer än 3.5 billioner slag under ett helt liv [7]. 
 
Hjärtat sitter i bröstkorgen mellan lungorna förskjutet åt vänster. Det har fyra 
olika rum bestående av höger förmak, vänster förmak, höger kammare och 
vänster kammare. Förmaken är anslutna till venerna som transporterar blodet 
till hjärtat. Kamrarna tar emot blodet från förmaken och transporterar det 
sedan vidare ut ur hjärtat genom artärerna. Kamrarna är större och starkare än 
förmaken på grund av deras viktigare arbete. Högra kammaren har som 
uppgift att pumpa blodet ut från hjärtat till lungorna medan vänstra kammaren 
pumpar blodet ut från hjärtat till hela kroppen. Efter att blodet pumpats till 
lungorna syresätts blodet och koldioxid avlägsnas, därefter transporteras det 
till vänstra förmaken. Blodet som kommer från kroppen förs till högra 
förmaken.   
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Hjärtklaffar i hjärtat fungerar som envägs ventiler vilket hindrar blodet från att 
rinna tillbaka från kammaren till förmaket, från lungorna till högra kammaren 
och från kroppen till vänstra kammaren. Det finns två olika typer av 
hjärtklaffar, segelklaffar och fickklaffar. Segelklaffar (atrioventrikulär) finns 
mellan förmaken och Kamrarna som ser till att blodet förs från förmaket till 
kammaren. Fickklaffar (semilunar) finns mellan kamrarna och artärerna som 
ser till att blodet förs ut från hjärtat, se figur 3. 
 
Retledningssystemet i hjärtat består av specialiserade hjärtmuskelceller som 
levererar elektriska impulser till hjärtmuskelcellerna. Impulsen startas av 
sinusknutan som sitter i högra förmaket. Impulsen förs till båda förmaken som 
gör att förmaken drar ihop sig och för blodet till kamrarna. AV-knutan tar emot 
impulsen, fördröjer den en aning och leder sedan vidare impulsen till 
kamrarna. Det är viktigt att kamrarna väntar tills förmaken hinner dra ihop sig 
innan de pumpar vidare blodet ut till kroppen och lungorna [8]. 
 
De impulser som genereras av sinusknutan, och som leds vidare av AV-knutan, 
ser till att hjärtats olika delar slår i takt med varandra vilket ger en regelbunden 
hjärtrytm. När det blir fel i retledningssystemet slår hjärtat ojämnt eller 
osynkroniserat. Ett vanligt fel kallas för förmaksflimmer. Vid förmaksflimmer 
är det elektriskt kaos i förmaken och förmaken står stilla eller vibrerar. 
Kamrarna, som normalt får sin elektriska impuls via förmaken, tappar sin 
styrning och kan börja slå snabbt och ojämnt. Det är inte ovanligt med puls 
uppåt 150–200 slag i minuten jämfört med i normala fall 50–100 slag vid vila, 
men effekten kan också bli mycket låg puls. Det gör att hjärtat inte kan ge 
kroppen det nödvändiga behovet av blod på ett effektivt sätt som det brukar 
göra i normalt fall. Eftersom förmaket mer eller mindre står stilla vid 
förmaksflimmer kan stillastående blod ansamlas i förmaket. Det kan leda till 
att blodet koagulerar, bildar blodproppar, som i sin tur kan lossna och fara 
vidare till hjärnan och ge en stroke [9]. 

Eftersom det sker elektriska impulser i hjärtat kan man mäta och felsöka 
signaler med ett mätinstrument. Man kan se hjärtsignaler med hjälp av så 
kallade elektrokardiografi (EKG). EKG ger en bra bild av de elektriska 
förändringar som sker i hjärtat i form av en våg. Man kan därmed studera 
vågformen och på så sätt ge information om hjärtats kondition. EKG-vågen 
består av tre delar, P-vågen, QRS-komplexet och T-vågen. P-vågen är en liten 
kurva som sker när förmaken slår, QRS-komplexet sker när kamrarna slår och 
slutligen när muskelcellerna repolariseras efter QRS-komplexet sker T-vågen 
där musklerna går i vila, se figur 4 nedan. 
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Figur 4 - Hjärtats olika vågformer i en elektrokardiografi [10] 

2.2 Elektroder 

För att kunna registrera signaler som genereras i kroppen och överföra vidare 
dessa för behandlingen använder man elektroder. Elektroder överför signalen 
till mätutrustningen. En av de viktigaste egenskaper hos en elektrod är att den 
inte polariseras, vilket betyder att elektrodpotentialen inte varierar när 
strömmen passerar genom den. Det finns flera varianter av elektroder som är 
gjorda för EKG-registrering bland annat lem elektrod, Welsh koppelektrod, och 
engångselektroder. Varje typ av elektrod är specialgjord för ett visst område i 
kroppen [11].  

2.3 Problemformulering 

Utmaningen blir att kunna urskilja R-vågorna ur en sannolikt brusig och svag 
EKG-registrering. Att finna en enkel metod för kontinuerlig och samtidigt 
noggrann övervakning av patientens puls. 
 
2.3.1 Placering av elektroder 

Zenicors nuvarande produkt registrerar patientens EKG genom att patienten 
håller sina tummar mot två elektroder, ett så kallat tum-EKG. Genom dessa 
elektrodplaceringar blir det svårt att kunna mäta kontinuerligt under dagen, 
vilket leder till ett problem vi ska finna lösningen på.  

 

Figur 5 - Olika placeringar av elektroder på vänster överarm enligt Plessey [2] 
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Den metod vi undersöker har föreslagits av Plessey semiconductors och är 
beskrivit i ett applikationsblad. Plessey placerar sina elektroder på vänster arm 
mycket nära varandra, se figur 5. Dock kan en EKG-signal upptagen på detta 
sätt vara väldigt svag eftersom elektroderna är placerade på ett sådant kort 
avstånd från varandra. Potentialskillnaden mellan elektroderna blir helt enkelt 
liten [2]. 
 
2.3.2 Hud- och muskel-störningar 

Ytterligare en utmaning som uppstår är de muskelstörningar som dyker upp 
bland EKG-registreringar vid mätning på olika ställen av kroppen. De närmsta 
musklerna ger mest påverkan, fingermuskler genom dess närhet och 
armmuskler genom dess storlek. Det är viktigt att minimera genereringen av 
muskelsignaler då dessa kan bli större än T-vågor och P-vågor. En viktig aspekt 
är att EKG-mätningen inte sker på en kroppsplacering där hög ansträngning 
från muskler förekommer. Mätningen ska bli så balanserad som möjligt då ju 
mer man trycker eller spänner muskler desto mer muskelstörningar skapas. En 
annan utmaning är att skapa en god hudkontakt med elektroden. En dålig 
kontakt kan ge stora störningar i signalen. Huden mellan elektrodytan och 
kroppsvätska kan framställas som en impedans med flera kapacitiva-resistiva 
element. Impedansen varierar då hudkontakten till de två elektroderna 
varierar, exempelvis under registrering vid ändrat tryck mot hud eller ändrad 
kontaktarea [12], se figur 6. 

 

Figur 6 - Olika störningar som kan påverka en EKG-signal [13] 
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2.3.3 Andra störningar som påverkar 

Det är inte bara muskler som kan generera störningar utan det finns en del 
andra störningar som kan påverka EKG-registreringen. Det kan förekomma 
lågfrekventbrus som resulterar ifrån bland annat andning, rörelse och 
baslinjevariationer. Det sker när signalen växer eller sjunker från sin normala 
baslinje orsakad av elektrodfenomen. Även högfrekventa störningar från 
elnätsstörningar och utstrålande elektromagnetisk interferens kan göra det 
svårt att läsa av en EKG-mätning på en patient [14]. 
 

2.4 Relaterade arbeten 

I detta avsnitt beskrivs tre stycken relaterade arbeten som bland annat erhållits 
från uppdragsgivare och söktjänster nämnda i avsnitt 3.1. Dessa arbeten 
beskriver hur man erhåller en EKG-signal med hjälp av elektroder placerade på 
en arm. 

2.4.1 EKG-signal erhållen genom common mode undertryckning 

I Plessey semiconductors applikationsblad [2] beskrivs en metod för att mäta 
elektrokardiografisignaler från två sensorer, fungerande som elektroder vilket 
företaget tillverkat. Dessa sensorer är placerade på endast en arm nära intill 
varandra. Det möjliggör kontinuerlig hjärtövervakning utan att behöva 
använda bröstremmar eller kontaktpunkter på båda sidorna av kroppen. De 
tillverkade sensorerna använder sig av typen torrkontakt mot hud istället för de 
mer förekommande elektroderna som använder sig av gelékontakt mot hud. 
 
Signalen erhålls genom att differentialförstärka utsignalerna av de två 
sensorerna med hjälp av hög common mode undertryckning. Den minimala 
digitala signalbehandling som har använts består endast av ett bandpass filter. 
 
I applikationsbladet har företaget tagit hänsyn till tre aspekter gällande 
positionering av sensorerna på en arm som påverkar kvalitén av EKG-signalen.  
 
Den första synpunkten beskriver vilken arm som är mest lämpad att mäta på, 
vilket logiskt sätt bör vara den armen som är närmast hjärtat. Det tas även upp 
hur stor längden bör vara ifrån axeln till mätpunkterna. Rekommendationen är 
att sensorerna bör vara placerade två till tre centimeter nedanför armhålan för 
att QRS-regionen ska få en tillräcklig stor amplitud av ungefär ± 30 𝑚𝑉, för att 
kunna avläsa en elektrokardiografi. En halvering av amplituden inträffar om 
sensorerna blir nedflyttade 3 cm till. Det leder till en slutsats beträffande att ju 
längre upp på armen sensorerna är placerade desto starkare erhållen EKG-
signal. Sista synpunkten beskriver var placeringen bör vara runt armen för att 
som tidigare nämnt, få starkast EKG-signal. Det underlättar också för att 
avvisa de elektriska signalerna producerade av musklerna vilket kännetecknas 
elektromyografi, förkortad EMG som kontrollerar armrörelsen. Genom att 
testa och ändra olika positioner på sensorerna kan EMG-signalen reduceras 
och istället bara bli minimalt bakgrundsbrus till den eftersökta EKG-signalen 
[2]. 
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2.4.2 EKG-mätning via elektroder placerade på överarm genom en FPC 

Hung-Chi Yang [15] beskriver ett nytt EKG-mätningssystem genom en FPC 
(Flexible Print Circuit) motsvarande en platt och rund elektronikkrets i form av 
ett armband innehållande elektroder. Den flexibla elektronikkretsen sätts fast 
runt en patients överarm vid EKG-mätning. Syftet med mätningssystemet är 
att tolka och mäta en EKG-signal från elektroderna på ett bekvämt och säkert 
sätt. 
 
Strukturen på FPC elektrodarmbandet innefattar tre stycken foliepapper med 
en bestämd area på 6.75 𝑐𝑚2 vilket fungerar som elektroder med ett avstånd på 
3 𝑐𝑚 mellan dem. Designen motverkar signaldrivning åt en viss riktning vilken 
oftast är ett problem i brusiga miljöer, orsakad av olika elektromagnetiska 
interferenser eller EMG-artefakter. Det inkluderas ett lågpass-filter, ett 
högpass-filter, ett utgångssteg, en låsningskrets och en för-förstärkare i EKG-
kretsen. Frekvensbandet på kretsen är designad för ett intervall mellan 0.5 till 
40 Hz för att få en så bra EKG-signal som möjligt. Placeringen av FPC 
elektroden beskrivs vara bäst lämpad på vänster överarm, närmast hjärtat.   
 
I studiens resultatdel beskrivs det att elektrodernas nära placeringar på 3 cm 
ifrån varandra leder till en brusig och svag signal där EMG-störningar 
förekommer. Matlab användes därmed som verktyg vid behandlingen av 
signalen vilket gav en väl synlig EKG-signal med tydliga Q-, R-, S-vågor [15]. 
 
2.4.3 EKG-mätning via elektroder placerade på handled och intill axel 

Hannula M. [16] beskriver ett mätningssystem som kan fånga en EKG-signal 
genom att använda två elektroder placerade på vänsterarm. Systemet består av 
att placera ena elektroden på handleden och den andra nära axeln. 
Elektroderna kopplas sedan till en förstärkare som i sin tur kopplas vidare till 
datorn via ett datasamlingskort(DAQ). I arbetet har förstärkaren byggts enligt 
Dobomir Dobrevs metod anpassat för att använda två elektroder utan att ha en 
referens punkt. Detta genomfördes via ett lågpass-filter som dämpar 
störningar från elnätets signaler där filtret också fungerar som en buffert för att 
balansera mättningsimpedansen före förstärkarens anslutning till DAQ.  
 
Efter förstärkningen behandlas signalen i Matlab med samplingsfrekvensen 
200 Hz där signalen filtreras med ett bandstopp- och ett bandpass-filter. Efter 
filtreringen sparas information i en buffert som sedan behandlas med hjälp av 
en algoritm i avseende att detektera R-toppar. Tiden mellan två R-toppar 
beräknas sedan för att bestämma hjärtfrekvensen. 
  
Utvärderingen av arbetet har bekräftats genom att göra mättningar på Polar 
S810i och Biopac M35 som använder en tre-elektrodkonfiguration som sedan 
jämförs med resultatet av det nya systemet som baseras på två elektroder. 
Resultatet visade att det nya mätsystemet för EKG-registrering gav likadant 
resultat i jämförelse med S810i och M35[16]. 
 
 
 



12 
 

2.5 Avledningar  

Hur elektroderna är placerade i förhållande till varandra är ett viktigt begrepp 
att ta hänsyn till. Man talar ofta om “lead” även kallat avledning, vilket är den 
resulterande spänningsskillnaden vid två valfria elektrodplaceringar på grund 
av elektrisk aktivitet från hjärtat. Bipolära avledningar, även kallad Einthoven 
leads registrerar EKG genom användning av två elektroder. Det slutgiltiga 
spåret motsvarar därmed den elektriska potentialskillnaden som existerar 
mellan dem. Unipolära avledningar kan också användas men dessa placeras 
oftast på bröstet närmare hjärtat vilket är en placering som ej är av intresse i 
detta fall. Vanligtvis placerar man elektroder på olika delar av kroppen för 
respektive avledning. För avledning 1 placeras elektroderna på höger och 
vänster arm, för avledning 2 placeras elektroderna på höger arm och vänster 
ben och för avledning 3 placeras elektroderna på vänster arm och vänster ben. 
Varje avledningskoppling där potentialskillnader mäts upp mellan två 
elektroder, är med hänsyn till en referenspunkt på kroppen. Referenspunkten 
är vanligtvis placerad på höger ben. Eftersom elektroderna endast får vara 
placerade på en arm, tas det inte hänsyn till att elektroderna ska vara placerade 
till olika kroppsdelar för respektive avledning. 
 
Inom bipolära avledningar, förutsåg Einthoven [17] att den elektriska axeln av 
hjärtat kan representeras som en två dimensionell vektor. EKG-registreringen 
uppmätt från valfri avledning är en tidsvarierande endimensionell vektor. 
Einthoven föreslog att det elektriska fältet av hjärtat kan representeras 
schematiskt som en triangel, känd som Einthoven triangeln. Sidorna av 
triangeln representeras av linjer längs med triangelns kanter där tre 
projektioner av EKG-vektorn mäts upp enligt figur 7 nedan [17]. 

 

Figur 7 - Einthoven triangeln, representerar det elektriska fältet av hjärtat [17] 
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2.6 Filter 

I detta avsnitt introduceras de olika filtren som testats under arbetets gång, 
vilket beskrivs mer detaljerat i kapitel 4. 

2.6.1 IIR (Infinite Impulse Response) och FIR (Finite Impulse Response)  

Vid filtrering av olika signaler är det vanligt att först digitalisera den analoga 
vågformen genom en analog till digital omvandlare (ADC). De binära värdena 
överförs till en digital signalbehandlingsenhet (DSP) som utför en realtids 
faltning. Filterberäkningar sker sedan i det diskreta tidsplanet användandes av 
antingen ett IIR-filter eller FIR-filter. Därefter skickas den behandlade 
datainformationen via en digital till analog omvandlare (DAC) där utsignalen 
är en filtrerad analog signal. För att möta kraven av samplingsteoremet och 
eliminering av kvantiseringsbrus i den bearbetade signalen, inkluderas ett 
antivikningsfilter (anti-aliasing) filter innan ADC [14]. På ett liknande sätt 
inkluderas även ett rekonstruktionsfilter efter DAC. Den linjära processen av 
filtrering inom tiden t visas i faltningsintegralen nedan: 
 

   y(t) = ∫ ℎ(𝜏)𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
∞

−∞
    (1) 

 
Där 𝑥(𝑡) är den inkommande signalen, 𝑦(𝑡) är den filtrerade utsignalen, 𝜏 är 
tidsförskjutningsvariabeln och ℎ(𝜏) är impulssvaret från filtret.  
 
I det diskreta planet kan ekvation (1) implementeras som en IIR eller FIR 
algoritm. FIR algoritmen kan representeras av ett impulssvar enligt formen 
nedan: 
 

   y[n] = ∑ ℎ[𝑘]𝑥[𝑛 − 𝑘]𝑀
𝑘=0      (2) 

 
Vilket i sin tur kan representeras via z-transform av impulssvaret, där 
överföringsfunktionen erhålls enligt ekvationen nedan: 
 

   H(z) =
𝑌(𝑧)

𝑋(𝑧)
= ∑ ℎ[𝑛] ∖ 𝑧−𝑛∞

𝑛=0     (3) 

 
IIR-filter använder sig av rekursion där utsignalen ges av ekvationen nedan: 
 
  y[n] = ∑ 𝑎[𝑘]𝑥[𝑛 − 𝑘] − ∑ 𝑏[𝑘]𝑦[𝑛 − 𝑘]𝑀

𝑘=1
𝑁
𝑘=0     (4) 

 
Överföringsfunktionen erhålls enligt ekvationen: 
 

H(z) =
𝑎(0)+𝑎(1)𝑧−1+..+𝑎(𝑛)𝑧−𝑛

1+𝑏(1)𝑧−1+..+𝑏(𝑚)𝑧−𝑚
=

∑ 𝑎[𝑛]𝑧−𝑛𝑁
𝑛=0

1+∑ 𝑏[𝑚]𝑧−𝑚𝑀
𝑚=1

    (5) 

 
Ett av de viktigaste kraven när man ska granska ett filter är dess stabilitet. FIR-
filter är definitivt stabilt då det inte sker en återkoppling eller rekursion i 
faltningsprocessen, vilket ekvationerna (2) och (3) visar. Man måste vara mer 
försiktig när man ska designa ett IIR filter om man vill ha stabilitet eftersom 
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IIR-filter alltid återkopplar en del av utsignalen. Det visas i den andra termen i 
ekvation (4) och blockdiagram 1 som beskriver både FIR- respektive IIR- filter. 

 

Blockdiagram 1 - Till vänster visas ett FIR filter och till höger visas ett IIR filter  

 
Digital filtrering möjliggör metoder för att förstärka den låga gränsfrekvensen 
utan att införa fasvridning [14]. Detta kan bli fulländat med ett dubbelriktat 
filter genom ett andra filtreringspass vilket appliceras i omvänd tid, dvs. till 
början av P-vågen från slutet av T-vågen. Detta handlingssätt kan tillämpas på 
en EKG-signal som är lagrad i ett datorminne. Alternativt kan en 
nollfasförskjutning uppnås med ett plant stegsvarsfilter som möjliggör en 
förminskning av baslinjedrift (baseline wander) utan lågfrekventa 
förvrängningar.  
 
Den digitala samplingsfrekvensen bestämmer den övre gränsen av 
signalfrekvensen. Enligt Nyqvist teoremet måste digital sampling utföras med 
dubbelt så hög hastighet som den högsta frekvensen i signalen. Detta teorem 
gäller endast för ett samplingsintervall som är oändligt. Detta är skälet till att 
det rekommenderas att samplingshastigheten är 3 eller 2 gånger den minsta 
teoretiska samplingsfrekvensen. Data som samplas med en frekvens på 500Hz 
behövs för att kunna applicera en frekvensavskärning på 150Hz i avsikt att 
reducera felaktiga amplituder beräknat till 1 % för vuxna. En större bandbredd 
kan krävas för en korrekt reducering av felaktiga amplituder hos spädbarn. Det 
är dock oväsentligt då en slutlig produkt endast är tänkt att utnyttjas av vuxna. 
Det är värt att nämna att störningar från omgivningens olika elektriska 
utrustningar kan inducera 50 till 60 Hz frekvenser till signalen, vilket kan 
avlägsnas med hjälp av ett bandspärrfilter [14]. 
 
2.6.2 Lynn filter 

Ett av de mest användbara filtren är Lynns filter. Det finns en del tidigare 
arbeten om dessa filter vilket beskriver Lynns filter som framgångsrika. 
Framgångsrika tack vare dess realtidsegenskaper som heltalskoefficienter och 
linjär fas, tillämpade för att behandla en EKG-signal [18]. Det finns två olika 
sorters Lynn filter, ett lågpass- respektive högpass-filter.  
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En enkel och effektiv form av att applicera ett lågpassfilter på en EKG-signal 
enligt Lynns filterversion visas i överföringsekvationen nedan: 
 

  H(z) =
(1−𝑧−𝛼)2

(1−𝑧−1)2
=

(1−2𝑧−𝛼+𝑧−2𝛼)

(1−2𝑧−1+ 𝑧−2)
     (6) 

 
Filtret kan representeras enligt följande differensekvation: 
 

    y[n] = 2𝑦[𝑛 − 1] − 𝑦[𝑛 − 2] + 𝑥[𝑛] − 2𝑥[𝑛 − 𝛼] + 𝑥[𝑛 − 2𝛼] (7)
          

amplitudsvaret av filtret erhålls där �̂� =  2𝜋
𝑓

𝑓𝑠
 , genom följande ekvation: 

 

H(𝑒𝑗�̂�) =
(1−𝑒−𝛼𝑗�̂�)

2

(1−𝑒−𝑗�̂�)
2 =

(1−2𝑒−𝛼𝑗�̂�+𝑒−2𝛼𝑗�̂�)

(1−2𝑒−𝑗�̂�+𝑒−2𝑗�̂�)
    

|H(𝑒𝑗�̂�)| = |
(1−2𝑒−𝛼𝑗�̂�+𝑒−2𝛼𝑗�̂�)

(1−2𝑒−𝑗�̂�+𝑒−2𝑗�̂�)
|    (8) 

 
Med en samplingsfrekvens på 430 Hz och olika 𝛼 − värden kan följande 
frekvensavskärningar erhållas enligt tabell 1 nedan: 
 

Tabell 1 - Gränsfrekvenser i relation med α-värden i lågpassfiltret 

Gränsfrekvenser (Hz) 𝛼 −värden 

11.5 12 

35 4 

48 3 

 
Lynns högpass-filter är designad genom att använda ett allpass-filter samt ett 
lågpass-filter liggandes över det, där kravet är att lågpass- och allpass-filtret 
måste ligga i fas med varandra. Till en början inleds högpass-filtret genom att 
använda en del av lågpass-filtret enligt ekvationen nedan: 
 

                H(z) =
(1−𝑧−𝛼)

(1−𝑧−1)
                                  (9) 

 

där �̂� =  2𝜋
𝑓

𝑓𝑠
  och amplitudsvaret erhålls genom: 

   H(𝑒𝑗�̂�) =
(1−𝑒−𝛼𝑗�̂�)

(1−𝑒−𝑗�̂�)
     

|H(𝑒𝑗�̂�)| = |
(1−𝑒−𝛼𝑗�̂�)

(1−𝑒−𝑗�̂�)
|    (10) 
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Vid fullständigt karakteriserat lågpass-filter blir det sedan enkelt att konstruera 
högpass-filtret genom att använda överföringsfunktionen: 
 

H(z) = 𝑧−
(𝛼−1)

2 −
(

1−𝑧−𝛼

1−𝑧−1)

𝛼
=

−1

𝛼
+𝑧

−(𝛼−1)
2 −𝑧

−(𝛼−1)
2

−1
+

𝑧−𝛼

𝛼

1−𝑧−1
               (11) 

 
Filtret kan representeras enligt följande differensekvation: 

  y[n] = 𝑦[𝑛 − 1] −
𝑥[𝑛]

𝛼
+ 𝑥 [𝑛 −

(𝛼−1)

2
] − 𝑥 [𝑛 −

(𝛼−1)

2
− 1] +

𝑥[𝑛−𝛼]

𝛼
         (12) 

 
Att få fram ett amplitudsvar från det slutgiltiga filtret är komplicerat, men 
teoretiskt sätt måste filtret ha samma gränsfrekvens fast i omvänd ordning av 
lågpass-filtret [18].  
 
Med en samplingsfrekvens på 430 Hz och olika 𝛼 − värden kan följande 
gränsfrekvenser erhållas [18], enligt tabell 2 nedan: 
 

Tabell 2 - Gränsfrekvenser i relation med α-värden i högpass-filtret 

Gränsfrekvenser (Hz) 𝛼 −värden 

5 35 

0.5 320 

0.2 850 
 

2.6.3 Butterworth filter 

Butterworth filtret är ett IIR filter som ger så lite rippel i passbandet som 
möjligt [19]. Amplitudsvaret till Butterworth lågpassfilter beräknas genom 
följande ekvation: 
 

|G(jω)|2 =
1

1+(
𝑗𝜔

𝑗𝜔𝐶
)2𝑁

     (13) 

 
där 𝜔𝐶   är brytfrekvensen (rad/sek), 𝜔 är samplingsfrekvensen (rad/sek) och N 
är filtrets ordning. Efter användning av s-transformation erhålls ekvationen 
enligt nedan [19]: 
 

G(S) ∙ G(−S) =
1

1+(
𝑆

𝑖𝜔𝐶
)2𝑁

         (14) 

 

Sk = 𝜔𝐶 ∙ 𝑒𝑗𝜋(2𝑘+1)/2𝑁      (15) 
 

där N = 2, 4, 6… och k = 0, 1, 2…. 
 
För andra ordningens lågpassfilter erhålls ekvationen enlig nedan: 
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G(s) =
1

𝑠
𝜔𝐶

− 𝑒𝑗3𝜋/4
∙

1
𝑠

𝜔𝐶
− 𝑒𝑗5𝜋/4

=
𝜔𝐶

𝑠 − 𝜔𝐶 ∙ 𝑒
𝑗3𝜋

4

∙
𝜔𝐶

𝑠 − 𝜔𝐶 ∙ 𝑒
𝑗5𝜋

4

 

=
𝜔𝐶

2

𝑠2 − 2cos (3𝜋/4)𝜔𝐶 ∙ 𝑠 + 𝜔𝐶
2 =

𝜔𝐶
2

𝑠2 + 2cos (𝜋/4)𝜔𝐶 ∙ 𝑠 + 𝜔𝐶
2 

         

=
𝜔𝐶

2

𝑠2+𝑠 √2 𝜔𝐶+𝜔𝐶
2                                                                (16) 

2.6.4 Chebyshev filter 

Filtret Chebyshev är namngivet efter en rysk matematiker Pafnuty Chebyshev, 
tack vare dess matematiska egenskaper som härletts från Chebyshev-
polynomet. Chebyshev filtret har egenskapen att minimera felen mellan den 
idealiserade filterkarakteristiken och det faktiska filterintervallet. De är 
antingen digitala eller analoga och har en kraftigare nedstigning samt större 
passbandrippel än Butterworth filtret. Det finns två varianter av Chebyshev 
filter [20].  
 
Det första Chebyshev filtret är Chebyshev typ I, där lågpassfilter har 
amplitudsvaret enligt ekvationen nedan: 

|H(jω)| =
𝐴

[1+𝜀2𝐶𝑁
2 (

ω

ω𝑐
)]

1
2

    (17) 

där 𝜀 är en konstant, ω𝑐 är brytfrekvensen (rad/sek) vid 3 dB och 𝐴 är filtrets 
förstärkning. 𝐶𝑁(𝑥) är Chebyshev polynomet av den första typen av N 
ordningen och erhålls genom: 

CN(x) = {
cos(𝑁 cosh−1(𝑥)), 𝑣𝑖𝑑 |𝑥| ≥ 1

cos(𝑁 cos−1(𝑥)), 𝑣𝑖𝑑 |𝑥| ≤ 1
   (18) 

 
Amplitudsvaret har rippel i passbandet och maximalt jämnt plan i 
stoppbandet. Ju mer filterordningen ökar desto brantare blir övergången från 
passbandet till stoppbandet. Chebyshev filtrets fassvar är mer olinjärt än 
Butterworth filtrets fassvar för ett givet filter med längden N.  
 
Den andra varianten av Chebyshev filtret kallas Chebyshev typ II. Det är ett 
inverterat Chebyshev typ I filter. Amplitudsvaret för det inverterade 
lågpassfiltret erhålls genom: 

|H(jω)| =
𝜀𝐶𝑁(

ω2
ω𝐶

)

[1+𝜀2𝐶𝑁
2 (

ω2
ω

)]

1
2

    (19) 

 

där 𝜀 är en konstant, ω𝑐 är brytfrekvensen (rad/sek) vid 3 dB samt Chebyshevs 
polynom 𝐶𝑁(𝑥) , som erhålls genom ekvation (18). Amplitudsvaret har 
maximalt jämt plan i passbandet och rippel i stoppbandet, vilket är motsatsen 
av amplitudsvaret från Chebyshev typ I. Det är skälet till att Chebyshev typ II 
kallas inversen av Chebyshev typ I [20]. 
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2.6.5 Glidande medelvärdesfilter 

Det är ett filter som beräknar medelvärdet på en given mängd sampelvärden 
inom ett visst tidsintervall. Filtret kommer att producera en serie av 
medelvärde genom att bestämma fönsterstorleken. Fönsterstorleken begränsar 
antalet sampelvärden av ingångssignalen som kommer visas i form av en kurva 
i utsignalen. Detta kommer medföra en utjämning av kurvan så att signalen 
blir av med brus och toppiga amplituder. Glidande medelvärdesfiltret används 
för att signalbehandla EKG-signalen. Det underlättar för detekteringen av R-
vågor [21] vilket kommer att beskrivas mer senare. Den matematiska 
beskrivningen av glidande medelvärdesfiltret visas nedan: 
 

y[i] =
1

𝑀
∑ 𝑥[𝑖 + 𝑗]𝑀−1

𝑗=0     (20) 

 

där y är utsignalen, x är insignalen, M är fönsterstorleken och i är insignalens 
sampelvärden. För att beräkna frekvenssvaret till filtret används följande 
ekvation: 
 

H[f] =
sin(𝜋𝑓𝑀)

𝑀 sin(𝜋𝑓)
     (21) 

 

där f är samplingsfrekvensen. 

2.7 Detekteringen av R-vågor 

QRS-komplexet visar när kamrarna börjar dra ihop sig vilket är skälet till att 
detektering av dessa vågor har stor betydelse i medicinska sammanhang. För 
att kunna detektera QRS-komplexet måste man ta hänsyn till de olika 
störningar som följer med den råa EKG-signalen. Det är ofta baslinjedrift, 
elnätsinterferens (50Hz eller 60Hz), artefakter från elektrodrörelser, 
myopotentialer och EMC-störningar (Electromagnetic Compatibility). QRS-
komplexet anses vara den mest anmärkningsvärda vågformen av 
elektrokardiogrammet, vilket har resulterats till användning som en startpunkt 
för ytterligare analyser [22]. Själva detekteringen av QRS-komplexet är inte 
särskilt svårt, men det förekommer signalstörningar med höga amplituder och 
nivåvariationer som kan minska noggrannheten för detekteringen. 
 
Det finns flera olika algoritmer som gör det möjligt att detektera QRS-
komplexet där en av dem beskrivs av J. Pan and W.J. Tompkins [22] som är 
baserad på digital signalbehandling. Algoritmen består av tre steg, en linjär 
digitalfiltrering, en icke-linjär transformation och en beslutsregelalgoritm. I 
den linjära processen behandlas signalen genom ett bandpass filter, ett 
deriveringssteg och ett Moving-Average filter. 
Efter bandpass-filtrering bearbetas signalen genom deriveringssteget för att 
hitta lutningen av QRS-komplexet. I transformationssteget kvadreras 
signalamplituden för att bli av med negativa amplituder samt för att utsignalen 
ska bli mer synlig efter deriveringssteget. I Moving-Average steget erhålls mer 
information om vågformen. 
 
Bredden av QRS-komplexet är lika med tiden för den stigande lutningen 
dividerat med integrationen av vågformen. Genom att beräkna den tid det tar 
för den stigande lutningen kan man hitta en referenspunkt för placeringen av 
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QRS-komplexet som gör att man kan beräkna den maximala lutningen eller 
toppen av R-vågen.  
 
Tröskelvärdena justeras för att bli av med bullret. Man kan få låga 
tröskelvärden om man förbättrar SNR-värdet (Signal to Noise Ratio) genom 
bandpass-filtret. Man tittar ofta på två tröskelvärden där det högre värdet 
används för analys av signalen, medan det lägre värdet används om inget QRS-
komplex hittats inom ett visst tidsintervall. Det sistnämnda leder till att det 
måste finnas en sök-bak funktion för att kunna titta bakåt i tiden [22]. 
Tröskelvärden beräknas enligt formlerna nedan:    
 

SPKI = 0,125 PEAKI + 0,875       (22) 

NPKI = 0,125PEAKI + 0,875 NPKI    (23) 

THRESHOLD I1= NPKI + 0,25 (SPKI - NPKI)  (24) 

THRESHOLD I2 = 0,5 THRESHOLD I1   (25) 

där PEAKI är den hela toppen, SPKI är det uppskattade värdet av signaltoppen, 
NPKI är det uppskattade värdet av brustoppen, THRESHOLD I1 är det första 
tröskelvärdet och THRESHOLD I2 det andra tröskelvärdet. 
SPKI är toppen av signalen som redan är markerad som QRS-komplexet 
medans NPKI är alla övriga vågformer förutom QRS-komplexet. När en ny 
signal detekteras klassificeras den först som en störningssignal. För att 
signalen ska identifieras som en QRS-signal ska signalens toppvärde överstiga 
THRESHOLD I1, annars passeras den genom THRESHOLD I2.  
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3 Metoder 

 

Blockdiagram 2 - De olika metodmomenten som genomförts under arbetets gång 

3.1 Informationssökning  

Informationssamling inleds för att tillskansa sig kunskaper som behövs inom 
ämnet genom att läsa vetenskapliga avhandlingar såsom relaterade arbeten. 
Detta sker med hjälp av söktjänster såsom KTH Primo och Google Scholar som 
ger tillgång till databaser som innehåller olika vetenskapliga artiklar och 
akademiska avhandlingar. Vald söktjänst grundades på tidigare erfarenhet av 
Primo då verktyget använts i tidigare kurser. Vid informationssökning med 
hjälp av Primo har ett sökord angivits i sökrutan och därefter begränsat 
sökresultatet efter arbetets område och årtal.  
 
Förstudien sammanfattar de olika samlade artiklar och handlingar i syfte att nå 
kunskapsnivån som räcker till för att genomföra arbetet, vilket sker innan 
utvecklingen påbörjats. Studien introducerar hur man ska gå tillväga för att 
hitta lösningar samt vilka hinder som medlemmarna kan förvänta sig. 
Förstudien visar hur stort arbetet är och svarar på om det är möjligt att 
genomföra arbetet inom tidsramen. 

3.2 Mätningar 

3.2.1 Inspelning av signal 

Kretskortet ADAS1000 [29] från Analog Devices användes för att kunna 
registrera elektriska aktiviteter från kroppen, se figur 8. Utvecklingskortet 
konverterar biopotentialsignaler (kroppsignaler) till digitala signaler som 
sedan kan behandlas i datorn. Utvecklingskortet är till för medicinska 
instrument. Mjukvaran som följer med utvecklingskortet möjliggör kontroll av 
ADAS1000-register samt ger användaren möjlighet att spela in och visa 
signalen. Mjukvaran har också fördelen att spara signalen för att senare kunna 
signalbehandla den.  
 
En inspelad signal erhålls genom att elektroder placeras på kroppen som 
registrerar elektrisk aktivitet från hjärtmuskeln. I inspelningsprogrammet 
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”ADAS1000-software”, väljs en samplingsfrekvens på 2000 sampel värden per 
sekund då denna hastighet är den lägsta som kan väljas. En varierande 
tidssträcka mellan 1 - 20 sekunder kan bestämmas. 20 sekunder väljs i avsikt 
att spela in en signal under så lång tid som möjligt för att kunna 
signalbehandla under en längre period. En ofiltrerad signal spelas därmed in 
under 20 sekunder med en hastighet på 2000 Hz, vilket medför totalt 40 000 
sparade sampelvärden. Lagringen av signalen kan ske på två olika sätt, 
antingen lagras data som en textfil eller som en Excel fil. Data från Excel filer  
kan enkelt  överföras och behandlas i Matlab, därmed sparas informationen i 
ett Excel format. I Excel filen lagras tid och sampelvärden i respektive kolumn 
för att enkelt få fram den informationen som söks. 
 
 

 

Figur 8 - Utvecklingskort som konverterar biopotentialsignaler till digitala signaler [29] 

3.2.2 Placering av elektroder 

Var det är bäst att placera elektroder på kroppen har en avgörande roll kring 
hur stark samt brusig signal som registreras. Elektroder placerade för nära en 
muskel medför en signal med stora muskelstörningar. Att placera elektroder på 
ena benet skulle tillföra onödigt mycket muskelstörningar eftersom benen 
används ständigt. Därför är det viktigt att placera elektroder på ett 
kroppsområde som inte har stor muskelpåverkan. En arm däremot belastas 
inte lika ofta eller lika tungt som benen. Därmed är armarna ett bättre 
alternativ för att utföra registrering av EKG. Frågan som då dyker upp blir 
vilken arm som är mest lämplig. Hjärtat är förskjutet lite åt vänster i 
bröstkorgen. Det medför att elektroder placerade på vänster arm ger tydligare 
registreringar av hjärtats elektriska aktivitet vilket även Plessey[2] 
rekommenderar, beskrivit i avsnitt 2.4.1. 
 
Som Hung-Chi Yang beskrivit tidigare [15] även nämnt avsnitt 2.4.2 erhålls en 
tydligare signal om elektroderna är placerade nära varandra, ca 3 cm ifrån 
varandra. Dock kan det tillföra en för liten potentialskillnad mellan 
elektroderna som gör att signalen ändå inte blir tydlig. Det viktiga blir då att 
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placera elektroderna på ett område där muskelstörningar minst förekommer 
fast med tillräcklig elektrisk hjärtaktivitet. På vänster överarm nästintill 
armhålan är en lämplig elektrodplacering. En liten del av armmuskeln är 
belägen där, men har fortfarande en tillräcklig hjärtaktivitet kring området. 
Konfigurationen av elektroderna i form av en triangel placeras därmed på 
vänster överarm med ett avstånd på 3 cm från armhålan för starkast och 
tydligast signal av hjärtats aktivitet. Det får inte glömmas bort att elektroderna 
ska placeras på ett bekvämt ställe då den slutgiltiga produkten måste sitta 
bekvämt på användaren. 

3.2.3 Reducering av olika typer av störningar  

Vi lever i en värld där alla typer av störningar kan förekomma, elektroniska 
apparater finns överallt. Utvecklingen av elektriska komponenter efter 
människors behov har spelat en stor roll kring tillverkningen och kvaliteten. 
Det påverkar tillgängligheten då ju mer man tillverkar desto mer sjunker 
kvaliteten med ett större fokus på priset. Eftersom människan blir mer och mer 
beroende av elektroniska apparater medför det olika typer av störningar som 
elektriska apparater kan utstråla. Det i sin tur påverkar andra instrument som 
är mer känsliga. Störningar som kan förekomma är ledningsbundna, kapacitiv 
och induktiv koppling samt elektromagnetiska fält [31]. Elektriska aktiviteter 
från hjärtat är så lågt jämfört med andra elektriska aktiviteter i omgivningen. 
Därför måste det finnas metoder för att minimera dessa samt olika experiment 
i hopp om att endast utvinna hjärtats elektriska aktiviteter på bästa sätt. 
 
Elnätet i Sverige har en växelspänning på 230V, 50 Hz. Detta är i sig en 
störning som påverkar utvecklingsutrustningen som drivs genom ett 
spänningsaggregat av modellen FW7660M/05. Spänningsaggregat omvandlar 
växelspänning till DC 5V 1,6 A. Likspänningen (DC) som kommer ut från 
spänningsaggregatet är inte helt fri från 50Hz störningar. För att eliminera 
detta problem har spänningsaggregatet bytts ut mot en Linocell Powerbank 
15000 mAh som ger en ren likspänning utan 50Hz störningar.  
 
Utvecklingskortet är gränssnittet mellan kroppen och datorn. Den ansluts till 
datorn via en USB-kabel. Datorn drivs ofta med en laddare som i sig kopplas 
till elnätet. Det kommer därmed 50Hz störningar via USB-kabelns ledningar 
som interfererar med Utvecklingskortet. För att eliminera detta så har de 
bärbara datorerna som använts endast drivits av batteriet. På detta sätt har 
utvecklingskortet och datorn isolerats från elnätsstörningar. 
 
Utvecklingskortet ansluts till datorn som nämnts ovan via en USB-kabel. När 
elektriska signaler flyter i USB-kabelns ledningar medför de interferens i form 
av brus och högfrekventa störningar. Det kan påverka processen för inspelning 
av elektriska aktiviteter från hjärtat negativt via utvecklingskortet. För att 
eliminera detta problem har en USB-kabel med ferrit använts. 
 
För att fånga upp elektriska aktiviteter från hjärtat används elektroder vilket 
fungerar som elektrodledare. Eftersom hjärtats signaler är så låga kan minsta 
lilla störning från omgivningen leda till överhörning [32] med kroppens 
signaler som flyter i elektrodkabeln. Detta kan i sin tur förvränga signalen, 
vilket gör det svårt att behandla signalen i efterhand. För att undvika detta 
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problem har skärmade elektrodkablar använts. De störningar som uppkommer 
när signaler flyter i kabeln (kopplad till elektroderna), elimineras bort genom 
att använda en ferritkärna som fästs på kabeln.  
 
För att isolera utvecklingskortet från andra olika typer av störningar som kan 
förekomma så används en ESD-matta [30]. Det gör att statiska laddningar går 
direkt till jordpunkten. För att skydda utvecklingskortet från magnetiskt fält 
läggs en metallplatta under utvecklingskortet samt linda in den med 
aluminiumfolie. För att dämpa högfrekventa störningar har ett 
högfrekventfilter med en brytningsfrekvens på 1000 Hz kopplats mellan 
elektrodkabeln och utvecklingskortet.  
 
Störningar kan inte elimineras helt utan kan bara dämpas på olika sätt. För att 
undvika de flesta störningar är det lämpligt att välja en miljö där det inte finns 
så mycket instrument som strålar ut störningar. Därför valdes de flesta 
mätningar att utföras i ett vanligt klassrum istället för i ett labb som är fullt 
med datorer och övriga elektriska instrument. 

3.2.4 Olika kroppstillstånd  

I en slutlig produkt kommer EKG-mätningar registreras kontinuerligt under 
olika förhållanden som till exempel vid vardagssysslor, sovandes, vid olika 
typer av motion osv. Genom att spela in signalen under olika tillstånd och 
förutsättningar erhålls ett bättre resultat eftersom det efterliknar verkligheten. 
De tillstånd som är intressanta är när användare har låg puls och hög puls 
vilket kan erhållas i vila respektive under träning. Ett annat intressant tillstånd 
är när muskelgrupper är verksamma såsom armmuskler, vilket påverkar EKG-
mätningen. Detta kan framkallas genom att användaren häver sig på ett bord 
då flera muskelgrupper i armen börjar spänna sig. Att kombinera tillstånden då 
en person sprungit för att öka pulsen samt kort därefter generera 
muskelstörningar under en EKG-mätning gör den slutgiltiga produkten mer 
verklighetstrogen. En patient som använder produkten ska kunna ha en hög 
puls samtidigt som muskler är aktiva. 

3.2.5 Inspelning av data för olika personer 

Att registrera flera personers EKG-mätningar och samla deras sampelvärden 
för att sedan signalbehandla data ger ett mer övertygande facit beträffande den 
slutgiltiga lösningen. Testning av fyra personers EKG-mätningar vid olika 
tillstånd kräver en unik elektrodplacering på vardera personens vänsterarm. 
Det leder till att krav ställs på att placera elektroderna på rätt plats på armen 
för att få en så tydlig signal som möjligt. De fyra olika tillstånden som är av 
intresse testas genom att mäta 3 gånger per tillstånd för varje person. Detta för 
att få en bild över hur mycket EKG-signalerna skiljer sig från person till person 
för varje mätning. Att mäta på olika personer är en stor utmaning efter 
experimenterande då mätningar beror på personens kroppsform, hur god 
kondition personen har samt personens hårbeväxt. De olika mätningarna 
medför en databank på 12 registreringar för varje person vilket resulterar i 48 
stycken inspelade 20 sekunders signaler och används som input för 
signalbehandlingen. Valet av specifikt 12 stycken mätningar per person som 
resulterar i 48 stycken mätningar totalt grundas på en rekommendation från 
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uppdragsgivaren. I brist om tid utfördes inte fler mätningar då 3 mätningar per 
tillstånd för varje person kräver lång tid.  

3.3 Filter 

Den inspelade signalen av hjärtats aktivitet är inte en ren signal utan den 
innehåller en hel del olika brus och störningar som kommer från omgivningen 
samt kroppens muskler. Förutom störningar finns det flera andra faktorer som 
påverkar kvaliteten av signalen, såsom vid rörelse av kablar. För att kunna 
utvinna QRS-komplexet måste det finnas ett behandlingssätt som reducerar 
störningar samt gör det möjligt att detektera R-vågor. 

3.3.1 Olika typer av filter 

I Matlabs funktionsbibliotek finns en hel del olika filtertyper som kan 
implementeras beroende på ändamålet. Då Butterworth filter används i 
Zenicors befintliga produkt samt att filtret har fördelen att ge så lite rippel i 
passbandet som möjligt rekommenderades det att testa Butterworth filtret. 
Filtret designat av Lynn var ett annat filter som var värt att testa och analysera. 
Detta för att filtret har fördelar som bland annat rena linjära fasegenskaper 
eftersom deras nollor och poler är begränsade till enhetscirkeln i z-planet. 
Chebyshev filter har också inspekterats då dessa nämns i relaterade arbeten 
där de är lämpliga inom filtrering av EKG-signaler. FIR filter har inte någon 
återkoppling, vilket kan vara en avgörande faktor till att Lynn och Chebyshev 
filtren var lyckade eftersom de är av typen FIR filter. En annan fördel med 
Lynn filtret är att dess heltals multiplikatorer leder till att de är väldigt snabba i 
drift vilket gör att Lynn filtren är attraktiva för applikationer såsom detektering 
av hjärtarytmier [23]. 

3.3.2 Bandspärr-, högpass- och lågpass-filter 

Den största delen av störningarna som följer med rå signalen är 50 Hz bruset. 
För att kunna sortera bort 50 Hz bruset från signalen kan det användas flera 
varianter av digitala bandspärrfilter. Det filter som valts var ett andra 
ordningens bandspärrfilter av typen IIR då den var lätt att implementera. 
 
Råsignalen som spelas in, innehållande hjärtats aktivitet är förskjuten kring sin 
baslinje på grund av andningen i samband med inspelningen. För att reducera 
skiftningen kring baslinje används ett högpassfilter som dämpar lågfrekventa 
störningar. Inom elektrokardiografi finns det ett par gränsfrekvenser [18] [22] 
som är av intresse inom högpassfiltrering, bland annat 1 Hz, 2.5 Hz, 5 Hz och 6 
Hz. 5 Hz valdes efter testning för att användas som en permanent 
gränsfrekvens. 
 
Signalen som högpassfiltrerats kommer att ha kvar högfrekventa störningar. 
För att kunna dämpa de högfrekventa störningarna filtreras signalen med ett 
lågpassfilter. De gränsfrekvenser som är intressanta i ett lågpassfilter inom 
elektrokardiografin är bland annat 8 Hz, 11 Hz, 26 Hz och 100 Hz. 11 Hz valdes 
som bestående gränsfrekvens eftersom den frekvensen gav ett bättre resultat i 
jämförelse med de andra frekvenserna. 
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4 Genomförande 

4.1 Mätningsuppsättning 

De mätningarna som gjorts inleddes med att packa upp utrustningen som 
behövs för att registrera en EKG-signal. Efter att utvecklingskortet anslutits till 
elnätet kopplas datorn in via en USB-kabel till utvecklingskortet för att kunna 
se signalen på datorskärmen. Ett enkelt armband gjort av stel plast 
innehållande tre stycken elektroder placeras därefter på vänster överarm ca 3 
cm från armhålan. Armbandet kopplas vidare till utvecklingskortets D-SUB 
ingång. På armbandet är elektroderna placerade på ett avstånd omkring 2–3 
cm från varandra samt en referenselektrod placerad på valfritt avstånd från 
armbandet, se figur 9.  

 

 

Figur 9 - Första armbandsprototypen innehållande tre elektroder 

 
Innan placeringen av armbandet fastställs, granskas EKG-signalens tydlighet 
via utvecklingskortets mjukvara som visar signalen i realtid, se figur 10. Vid 
konstaterad tydlig EKG-signal sätts armbandet fast via krokodilklämmor. 
EKG-registreringen utförs då vänster arm är i viloläge eftersom minsta lilla 
rörelse av armbandet kan leda till att elektroderna förflyttas. Det gör att 
kontaktytan mellan elektroderna och huden ändras som i sin tur medför 
störningar till signalen. 

 

Figur 10 - Signalen granskas i realtid via utvecklingskortets mjukvara 
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EKG-mätningarna registrerades sedan efter att ha bytt ut elnätsadaptern mot 
en powerbank, som tidigare nämnts. Det tillfördes dessutom elektriskt ledande 
gel som duttats på elektroderna innan armbandet helt och hållet satts fast på 
överarmen. 
 
Ett annat armband användes därefter då en medhjälpare till företaget utformat 
en bättre armbandsprototyp som är mer elastisk. Det ledde till att armbandet 
kunde forma sig utefter överarmen. Det medförde att armbandet enkelt kunde 
placeras på önskad plats utan ändrad kontaktyta vid rörelse. Avståndet mellan 
elektroderna på det armbandet varierar mellan 2-5 cm, se figur 11. 

 

 

Figur 11 - Andra armbandsprototypen innehållande fyra elektroder 

 
Ett tredje alternativ till EKG-upptagning prövades också där engångselektroder 
ditsatta med skumplasttejp placerades på vänster överarm. Avståndet mellan 
elektroderna under denna elektroduppsättning varierade mellan 2 - 5 cm, se 
figur 12. 

 

Figur 12 - Fasta klisterelektroder placerade på vänster överarm 
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Utrustningen placeras sedan på en jordad aluminiumskärmplatta på en ESD-
matta kopplad till jord. Två A4 papper placeras därefter på undersidan 
respektive ovansidan av utrustningen innan den lindas in i aluminiumfolie, 
vilket beskrivits mer detaljerat i metodkapitlet.  

4.2  Olika kroppstillstånd vid mätning av EKG 

De utförda inspelningarna grundar sig på huvudsakliga tillstånd som avspeglar 
de mest förekommande aktiviteter människan gör vardagligen se tabell 3 
nedan. En person i vila utan rörelser, såsom sittande eller stående är det 
lämpligaste tillståndet att EKG-registrera eftersom QRS-komplexet tydligt kan 
identifieras. Vid inspelning av hjärtats aktivitet i ett lugnt tillstånd kan tydliga 
QRS-komplex särskiljas från signalen, speciellt R-vågor. Fokus låg först och 
främst på att göra mätningar i vila för att kunna konstruera en fungerande 
lösning som signalbehandla hjärtats aktivitet för att tydligt visa R-vågen i den 
slutgiltiga processen.  
 
Nästa steg i mätprocessen var att spela in EKG-mätningar då personen har 
högre puls genom att jogga några minuter. Snabbt därefter registreras EKG-
signalen medan personen sitter stilla. Den inspelade signalen har därmed 
kortare tidsintervall mellan QRS-komplexen vilket medför fler R-vågor. 
Signalbehandlingen utfördes sedan på signalen för att se om det ökade antalet 
R-vågor inte tolkades som störningar. 
 
Sista steget bestod av att spela in EKG-mätningar med samma förutsättningar 
fast med muskelstörningar. Det gjordes genom att en person fick häva sig på 
ett bord så att hela kroppen lyfts upp med ens armar utan att fötterna når 
golvet. På så vis kunde behandlingen av signalen testas med muskelstörningar. 
Flera EKG-registreringar har därefter mätts i respektive tillstånd för att 
verifiera pålitligheten att framkalla R-vågor genom signalbehandling. 

Tabell 3 - De realiseringar som behövs utföras för att uppfylla respektive tillstånd 

Tillstånd Realisering 

Låg puls Vila under mätning 

Hög puls Springa innan mätning 

Muskelstörning & låg puls Hävning mot ett bord under mätning 

Muskelstörning & hög puls 
Springa innan mätning. Hävning mot 

ett bord under mätning 
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4.3 Signalbehandling 

Signalbehandlingen har gjorts på olika sätt beroende på implementation i 
Simulink respektive Matlab editorn vilket har lett till två lösningar som skiljer 
sig något på vissa delar av signalbehandlingen. 

4.3.1  Bandspärrfilter 

Första steget i signalbehandlingsprocessen var att implementera ett 
bandspärrfilter där önskad frekvens togs bort, se figur 13. I detta fall togs 50 Hz 
bort då utvecklingskortet strömförsörjdes via elnätet. Vid ett senare skede blev 
användningen av bandspärrfiltret inte lika nödvändig då elnätsadaptern byttes 
ut mot en Powerbank vilket gjorde att 50 Hz störningar ändå reducerades.  
 

 

Figur 13 - Implementation av Bandspärrfilter i Matlab editor 

4.3.2 Olika vektorer 

Avledningarna som nämnts tidigare, är den resulterande spårningen av 
spänningsskillnaden vid två valfria elektrodplaceringar på grund av elektrisk 
aktivitet från hjärtat. De tre olika avledningarna har behandlats genom 
applicering av differentiell förstärkning på två ledningar åt gången. Först 
testades differentiell förstärkning på avledning 1 och avledning 2 se figur 14, 
därefter differential förstärktes avledning 2 ihop med avledning 3, se figur 15 
och slutligen skedde samma procedur kring avledning 1 och avledning 3, se 
figur 16. 

 

Figur 14 - Differentiell förstärkning mellan ledningarna 1 och 2 
(Y-led, volt & X-led, tid) 
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Figur 15 - Differentiell förstärkning mellan ledningarna 1 och 3  

(Y-led, volt & X-led, tid) 

 

Figur 16 - Differentiell förstärkning mellan ledningarna 2 och 3 
(Y-led, volt & X-led, tid) 

4.3.3  Normering (DC-offset) 

Den inspelade signalens baslinje ligger inte kring origo utan är förskjuten över 
eller under nollpunkten på y-axeln. För att en enklare behandling av signalen 
ska kunna ske är det en fördel om alla mätningar har samma basnivå. Därmed 
har det gjorts ett filtreringssteg som placerar signalerna kring nollpunkten på 
y-axeln. Detta har gjorts genom att beräkna medelvärdet av ingångssignalen 
som sedan subtraheras från ingångssignalen. Det matematiska uttrycket för 
normering motsvarar: 
 

- Utsignal = Signal – medelvärde 
 
vilket skrivs in i Matlab editorn. Detta implementerades även i Simulink då 
man konstruerar en modul som innehåller samma kodavsnitt vilket visas enligt 
figur 17. 
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Figur 17 – Normeringsmodul implementerad i Simulink 

4.3.4 Design av filter 

Valet av filter inleddes med att konstruera ett eget lågpassfilter utifrån de 
angivna begränsningarna. De inparametrar som behövdes för konstruktion av 
filtret i och med anpassning av filtrets användningsområde var först en 
brytfrekvens på 100 Hz [24]. Den andra inparametern som behövdes var en 
samplingsfrekvens på 2000 Hz på grund av restriktioner från 
utvecklingsutrustningen. Därmed kunde implementationen av lågpassfiltret 
utföras i Matlab genom beräkning av filtrets utparametrar med hänsyn till de 
begränsningar som nämnts vilket visas enligt nedan:  

 
fs =  2000 Hz  
fC = 100 (Brytfrekvens) 

Ts =  
1

𝑓𝑠
 =

1

2000
= 5 ∙ 10−4       (26) 

wd = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓𝐶 = 2𝜋100 = 628,3 rad/sek    (27) 

Applicering av förvrängningstransformation: 
 

wa =
2

𝑇𝑠
∙ tan (

𝑤𝑑∙𝑇

2
)        (28) 

=  
2

𝑇𝑠
∙ tan(0.05𝜋) =

2

𝑇𝑠
∙ (0.15) 

 
För ett andra ordningens Butterworth lågpassfilter är formeln enligt följande: 

G(s) =
𝑤𝑐

2

𝑆2+𝑆∙√2∙𝑤𝑐+𝑤𝑐
2
     (29) 

Genom att substituera ( wa = wc =
2

𝑇𝑠
∙ (0.15))  i formeln (29) ovan samt 

användning av bilinjär transformation enligt nedan: 

 s =
2

𝑇𝑠

∙
1−𝑧−1

1+𝑧−1
       (30) 
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erhålls nedanstående uttryck: 

G(z) =
(

2

𝑇𝑠
)

2
∙(0.16)2

(
2

𝑇𝑠
)

2
∙(

1−𝑧−1

1+𝑧−1)
2

+√2∙(
2

𝑇𝑠
)

2
∙0.16∙

(1−𝑧−1)

(1+𝑧−1)
+(

2

𝑇𝑠
)

2
(0.16)2

   (31) 

 

Efter att ha förkortat bort (
2

𝑇𝑠
)

2
 från varje term samt multiplicerat in 

(1+𝑧−1)
2

(1+𝑧−1)2 erhålls 

uttrycket nedan: 
 

G(z) =
0.025

(
1 − 𝑧−1

1 + 𝑧−1)
2

+ 0.22 ∙
(1 − 𝑧−1)
(1 + 𝑧−1)

+ 0.025

∙
(1 + 𝑧−1)2

(1 + 𝑧−1)2
  

 

Därefter fortsätts uttrycket förenklas steg för steg enligt: 

G(z) = 0.025 ∙
𝑧−2 + 2𝑧−1 + 1

(1 − 𝑧−1)2 + 0.22 ∙ (1 − 𝑧−1) ∙ (1 + 𝑧−1) + 0.025 ∙ (1 + 𝑧−1)2
 

 

G(z) = 0.025 ∙
𝑧−2 + 2𝑧−1 + 1

(𝑧−2 − 2𝑧−1 + 1) + 0.22 ∙ (1 − 𝑧−2) + 0.025 ∙ (𝑧−2 + 2𝑧−1 + 1)
 

 

G(z) = 0.025 ∙
𝑧−2 + 2𝑧−1 + 1

0.8𝑧−2 − 1.95𝑧−1 + 1.25
= 

 

G(z) = 0.02 ∙
1 + 2𝑧−1 + 𝑧−2

1 − 1.56𝑧−1 +  0.64𝑧−2
= 

 

Efter slutlig förenkling av termerna erhålls uttrycket enligt nedan: 
 

G(z) =
0.02+0.04𝑧−1+0.02𝑧−2

1−1.56𝑧−1+1− 0.64𝑧−2
      (32) 

 

Filtrets utparametrar implementerades i Matlab enligt figur 18 vilket gav 
amplitudsvaret, se figur 19 [25]. 
 

  

Figur 18 - Implementation av parametrar till Butterworth lågpassfiltret av 2:a ordningen med 
brytfrekvens på 100 Hz i Matlab editor 
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Figur 19 - Amplitudsvar för Butterworth lågpassfiltret av 2:a ordningen  
med brytfrekvensen 100 Hz implementerad i Matlab editor 

Valet av filter följdes upp av att testa filtertyper som hade undersökts i 
förstudien tidigare. Lågpassfiltret designat av Lynn representeras av en effektiv 
och enkel form. Ett av de undersökta Lynn filtren är ett andra ordningens FIR 
lågpassfilter som har en brytfrekvens på 11 Hz och en förstärkning på runt 30 
dB. Överföringsfunktionen uttrycks enligt ekvationen nedan: 
 

(1 − 𝑧−6)2

(1 − 𝑧−1)2
                                                                  (33) 

 
Det implementerades i Matlab genom följande kodavsnitt enligt figur 20 där 
amplitudsvar visas i figur 21 [22]: 
 

 

Figur 20 - Implementation av Lynns lågpassfilter av 2:a ordningen med 
 brytfrekvensen 11 Hz i Matlab editor 
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Figur 21 - Amplitudsvar för Lynns lågpassfilter av 2:a ordningen med  
brytfrekvensen 11 Hz implementerad i Matlab editor 

 
Därefter testades Lynns högpassfilter som är av andra ordningen och grundas 
på att subtrahera ett lågpassfilter från ett bandpass filter [22]. 
Överföringsfunktionen har en brytfrekvens på 5 Hz samt en liknande 
förstärkning som lågpassfiltret vilket visas nedan: 
 

(𝑧−32+32𝑧−16−1)

(𝑧−1+1)
     (34) 

 
Det implementerades genom följande kodavsnitt enligt figur 22 där 
amplitudsvar visas i figur 23 [22]: 
 

    

Figur 22 - Implementation av Lynns högpassfilter med brytfrekvensen 5 Hz i Matlab editor 
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Figur 23 - Amplitudsvar för Lynns högpassfilter av 2:a ordningen 
 med brytfrekvensen 5 Hz implementerad i Matlab editor 

 
Till sist prövades ett Butterworth samt ett Chebyshev filter via experimentell 
testning i Simulink genom att optimera filtreringen till ett önskvärt resultat. 
Detta har gjorts genom att utforska Simulinks egna bibliotek för att slutligen 
välja filterdesignmodulen, via sökvägen ”DSP System Toolbox” \” Filter 
Implementations”\ ”Digital filter Design (FDATool)”. I en lista innehållande 
olika filtertyper valdes ett högpassfilter av typen Butterworth med en första 
ordning där olika brytfrekvenser har testats såsom 1 Hz, 2.5 Hz och 6 Hz. 
Amplitudsvar till respektive filter visas i figur 24 och filtrerad signal för 
respektive brytfrekvens visas i figur 25. 
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Figur 24 - Amplitudsvar för Butterworth högpassfiltret av 1:a ordningen med 
brytfrekvenserna A: 1 Hz, B: 2.5 Hz och C: 6 Hz implementerad i Simulink 

 

 

Figur 25 - Filtrerade signaler efter Butterworth högpassfiltret av 1:a ordningen med 
brytfrekvenserna A: 1 Hz, B: 2.5 Hz och C: 6 Hz  implementerad i Simulink 

(Y-led, volt & X-led, tid) 
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Senare implementerades ett lågpassfilter av typen Chebyshev med en 
brytfrekvens på 11 Hz av ordning 200 samt en förstärkning på runt 73 dB. 
Amplitudsvaret för filtret visas i figur 26. Signalen efter denna filtrering visas 
nedan i figur 27. 
 

 

Figur 26 – Amplitudsvar för Chebyshevs lågpassfilter av ordning 200 med brytfrekvensen 11 
Hz implementerad i Simulink 

 

 
Figur 27 - Signalen efter Chebyshevs lågpassfilter av ordning 200 med brytfrekvensen 11 Hz 

implementerad i Simulink (Y-led, volt & X-led, tid) 

När det gäller högpassfiltret implementerades ett FIR filter med ordningen 
600 och en brytfrekvens på 5 Hz genom att använda Matlabs ”fir1” funktion på 
följande sätt: 

- HP-filter=fir1(600, 0.005, ’high’)  
 
Brytfrekvensen räknas sedan om till radianer på följande vis: 

- Brytfrekvens (Radian) = 
5 Hz

𝑓𝑠
∙ 2 ∙ 𝜋 =>  

5

2000
∙ 2 ∙ 𝜋 = 0.005 𝜋 

där endast 0.005 används som input.  
 
För att omvandla kodraden till en Simulink modul har Matlabs egna funktion 
”filt2block” använts på följande sätt: 

- filt2block(HP-filter) 
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Amplitudsvaret för filtret visas enligt figur 28 nedan. Signal efter filtrering 
visas i figur 29. 
 

 

Figur 28 - Amplitudsvar för FIR högpassfiltret av ordning 600 och  
 brytfrekvensen 5 Hz implementerad i Simulink 

 

 

Figur 29 - Signalen efter FIR högpassfiltret av ordning 600 och brytfrekvensen 5 Hz 
implementerad i Simulink 
(Y-led, volt & X-led, tid) 
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4.4 Övrig signalbehandling 

4.4.1  Differentiator 

Efter lågpass- och högpass-filtrering behandlas signalen genom ett 
deriveringsfilter för att tillhandahålla information om lutningen av QRS-
komplexet. Implementeringen av deriveringsfiltret är av ordning 51 och 
designas genom Matlabs egna funktion “fdesign.differentiator” [26] på följande 
sätt: 
 

- result = fdesign.differentiator(51)  
- s = design(result, ’equiripple’, ’systemObject’, ‘true’) 

 
Nedan i figur 30 visas amplitudsvar till deriveringsfiltret implementerad i 
Matlab och i figur 31 visas signalen efter filtrering. 
 

 

Figur 30 - Amplitudsvar för differentiator av ordning 51 implementerad i Matlab editor 

 

 
Figur 31 - Signalen efter filtrering i differentiator filtret av 51 ordning implementerad i Matlab 

editor  
(Y-led, volt & X-led, tid) 
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Samma deriveringsfilter implementerades i Simulink där differentiator 
hämtades från Simulinks bibliotek vilket innehåller samma specifikation som 
funktionen “fdesign”, se figur 32. 
 

 

Figur 32 - Implementering av differentiator i Simulink 

 

Filtreringen av samma signal implementerad i Simulink visas i figur 33 nedan: 
 

 

Figur 33 - Deriverad signal genom implementation implementerad i Simulink 
(Y-led, volt & X-led, tid) 

Efter experimentell testning av olika filter hittades en alternativ lösning till 
deriveringsfiltret i Matlab, genom att designa ett andra ordningens IIR Peak 
filter bestående av följande syntax: 
 

- [Täljaren, Nämnaren] = iirpeak(wo, bw)   
 
Där wo beräknas för att bestämma vilken frekvens som ska förstärkas: 
 

- wo = frekvens/(fs/2). (där fs är samplingsfrekvensen)  
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Sedan beräknas bw för att bestämma signalens bandbredd genom [27]: 
 

- bw=bandbredd/(fs/2) 
 
Frekvensen som valts är 8 Hz efter experimentellt testande samt en bandbredd 
på 30 Hz. Amplitudsvar för filtret visas i figur 34 nedan: 
  

 

Figur 34 - Amplitudsvar för IIRPeak filter med frekvensen 8 Hz och  
bandbredden 30 Hz implementerad i Matlab editor   

4.4.2 Kvadrering 

Efter att signalen behandlats i deriveringsfiltret kvadreras signalen, sampel per 
sampel vilket gör att lutningen av den deriverande signalen ökar så att falska 
positiva amplituder reduceras. Efter kvadreringssteget erhålls tydliga R-vågor 
vilket kan observeras enligt figuren 35 nedan som visar den kvadrerade 
signalen: 
 

 

 

Figur 35 - Signal efter kvadreringssteg 
(Y-led, volt & X-led, tid) 
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4.4.3 Glidande medelvärde 

Sista steget i signalbehandlingsväg är ett glidande fönster (glidande 
medelvärde) dvs. beräkning av medelvärdet på en given mängd sampelvärden 
inom ett visst tidsintervall. En serie medelvärden skapas därmed av signalen. 
Storleken på fönstret är betydelsefull då den måste bestämmas med hänsyn till 
varje serie innehållande endast ett QRS-komplex. För att implementera ett 
glidande medelvärde har följande Matlabfunktion använts:  
 

- resultat = ones(1, storlek) / storlek 
 
”Storlek” är antalet sampelvärden per fönster. Det förekommer 2 
sampelvärden per varje millisekund då samplingshastigheten är 2000 Hz. 
Följande uttryck erhålls: 
 

"Storlek" (samples) = 2 ∙ fönstertidslängd (ms)                (35) 
 

Vi har testat olika värden på tidslängden av fönstret, bland annat 80 ms, 100 
ms, 120 ms samt 150 ms. För att få fram storleken av fönstret sätter man in 
dem i uttryck (35) ovan vilket leder till det data som visas i tabell 4 nedan. 
 

Tabell 4 - Fönsterstorlekar givet i sampelsvärden och tidslängder  

Fönstertidslängder Sampelvärden 

80 millisekunder 160 sampels 

100 millisekunder 200 sampels 

120 millisekunder 240 sampels 

150 millisekunder 300 sampels 

 
 
Figur 36 nedan visar de olika tidslängderna på fönstren, 80-150 ms och 
fönsterstorlekarna 160-300 sampels. Via experiment har 150 ms valts som 
fönsterstorlek då R-vågor syns tydligt med breda toppar vilket gör de enklare 
att detektera. 
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Figur 36 - Signalen visas för respektive fönsterstorlek i sampelvärden med följande ordning 
160, 200, 240 och 300 millisekunder och antalet 

(Y-led, volt & X-led, tid) 

4.5 Algoritm för detektering av R-vågor och RR-intervall 

Det finns olika sätt att detektera R-vågor från en filtrerad signal eftersom 
tidsintervallet mellan R-vågor varierar från person till person. Det är dels 
beroende på åldern men även beroende på patientens tillstånd. Därför bör 
implementeringen av algoritmen anpassa sig efter patientens hjärttillstånd. 
Lösningen på detta grundas på att uppskatta hur ofta en hjärtpuls förekommer 
vid en ungefärlig nivå se figur 37. 

 
Först bestäms medelvärdet av den filtrerade signalen vilket betraktas som ett 
tröskelvärde. Tröskelvärdet jämförs sedan med den filtrerade signalen. I 
Matlab implementerades följande kod: 
 

- Check = (filtrerad_signal > Tröskelvärde)  
 

 

Figur 37 - Förtydligande av variablerna Tröskelvärde, Check och Position. 
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Om ett amplitudvärde i den filtrerade signalen är större än tröskelvärdet lagras 
siffran 1 för det specifika amplitudvärdet i en tillfällig vektor(Check). Därefter 
lagras det specifika amplitudvärdet från den filtrerade signalen när ”Check” går 
från 0 till 1 (hög flank) dvs. när filtrerad signal precis överstiger tröskelvärdet. 
Dessa amplitudvärden lagras i en tillfällig vektor(Position). Det 
implementerades genom följande kod: 
 

- Position = find(diff([0 Check])==1) 
 
Vektorn ”Position” innehåller nu amplitudvärden som motsvarar varje 
påbörjan av en R-våg. Detta tas reda på till skälet av att hitta ett ungefärligt 
intervallgenomsnitt mellan de inledande R-vågorna som implementerades 
enligt nedan: 
 

- Intervall_genomsnitt = mean(diff(Position)) 
 
När ett genomsnittligt intervall i antalet amplitudvärden erhållits kan 
hjärtfrekvensen approximativt bestämmas. Det implementerades enligt 
följande kod: 
 

- Aprox_hjärtfrekvens = abs((fs*60)/Intervall_genomsnitt) 
 
Skälet till att det underlättar att uppskatta hjärtfrekvensen är för att kunna 
bestämma ett godtyckligt värde av det minimala avståndet mellan varje R-våg. 
I Matlab implementeras följande kod: 
 

-  if(Aprox_hjärtfrekvens>125)  

-  Min_top_avstånd = 0.37   

-      elseif (Aprox_hjärtfrekvens>100)   

-             Min_top_avstånd = 0.4 

-  else   

-             Min_top_avstånd = 0.5     

Matlabs egna funktion “findpeaks” har specifikt variabeln ”Min_top_avstånd” 
som inparameter, dvs. avståndet mellan varje R-våg i millisekunder. En annan 
inparameter som funktionen har behov av är det minsta amplitudvärdet i 
signalen. Det bestäms genom att implementera följande kod: 
 

- Min_ampltid_värde = min(filtrerad_signal) 
 
Funktionen “findpeaks” hittar toppar i signaler med hjälp av en kvadratisk 
interpolationsmetod som har fyra stycken inparametrar. Signalamplitud, 
signaltid, minsta avstånd mellan toppar och minsta toppvärdet [28]. Om 
hjärtat anses jobba snabbt tilldelas parametern “Min_top_avstånd” ett lägre 
värde än om hjärtat jobbar långsamt. Ju snabbare hjärtfrekvens desto kortare 
avstånd mellan varje puls. Parametern “Min_ampltid_värde” tilldelas det 
minsta värdet av den filtrerade signalen.  
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-  [R_peak, location] = findpeaks(filtrerad_signal, tidsdomän, 
’MinPeakheight’, Min_ampltid_värde, ‘MinPeakDistance’, 
Min_top_avstånd ) 

 
R-vågor kan på så vis detekteras i en filtrerad EKG-signal och ett slutligt 
tidsintervall mellan varje R-våg kan därmed bestämmas. Tidsintervallet mellan 
varje R-våg beräknas genom att ta tidsskillnaden mellan varje lagrad R-vågs 
position. Positionerna är sparade i variabeln ”location” där följande kod 
implementeras: 
 

- Intervall_slutlig = diff(location) 
 
Ett genomsnittligt intervall kan till sist bestämmas genom att enkelt 
implementera medelvärdet av variabeln ”Intervall_slutlig” enligt nedan: 
 

- Intervall_genomsnitt_slutlig = mean(Intervall_slutlig) 
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5 Resultat 

En ny teknik för EKG-mätningar har utvecklats baserat på 4 elektroder 
placerade på vänster arm. Signalen spelas in genom utvecklingskortet och 
sparas i en Excelfil för att sedan signalbehandlas med olika filtreringssteg. I det 
slutliga steget detekteras R-vågor med hjälp av en algoritm.  De olika stegen i 
vår slutliga lösning som grundar sig efter “A real-time QRS detection 
algorithm”, skriven av J. Pan and W.J. Tompkins [22] visas i figur 38 nedan.  
 

 

Figur 38 – Systemets olika steg efter vår finala lösning 

 

5.1 Minska störningar 

De elektromagnetiska störningar som påverkat utvecklingsutrustningen 
ADAS1000, som påverkade EKG-mätningarna har reducerats genom att 
använda olika avskärmningar beskrivet i metodkapitlet. Figur 39 visar 
resultatet av en rå EKG-signal som registrerats av utvecklingskortet med hjälp 
av redskapen: aluminiumfolie, ferriter, EMC-matta, metallplatta, HF-filter och 
en Powerbank istället för en elnätadapter. Testobjektet är en man på 22 år där 
EKG-registreringen utförts i ett klassrum under ett lugnt kroppstillstånd. 

 

Figur 39 - Rå EKG-signal som registrerats av utvecklingskortet  
(Y-led, volt & X-led, tid) 
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5.2 Placering av elektroder på armen  

 
Den slutliga elektrodplaceringen anses vara bäst på vänster arm då större delen 
av hjärtat oftast är belägen på vänster sida av kroppen på en människa. 
Armbandsprototypen som innehåller elektroder bör vara placerad strax under 
armhålan för absolut tydligast EKG-signal som nämnts tidigare. Elektroder har 
även placerats vid andra ställen på kroppen såsom ben, handleder och utsidan 
av armar men har inte uppfyllt samma resultat. Vid dessa placeringar har mer 
muskelstörningar förekommit samt ej uppfyllt kravet av elektrodplacering vid 
en slutprodukt. Konfigurationen av elektroder placerade på armen bör vara 
enligt formen av Einthovens triangel men behöver ej vara liksidig. Det visas i 
figur 41 där fasta klisterelektroder ej är placerade enligt formen av en liksidig 
triangel men gav fortfarande en tydlig EKG-signal. Figur 40 och 41 nedan visar 
slutgiltig placering av elektroder för bäst EKG-upptagning. 
 

 

Figur 40 - Konfiguration av elektroder på slutlig armbandsprototyp placerade på vänster 
överarm 

 
 

 

Figur 41 - Konfiguration av fasta elektroder placerade på vänster överarm 
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5.3 Signalbehandling 

De kvarstående 50 Hz störningarna i råsignalen filtreras bort med hjälp av 
bandspärrfiltret, se figur 42.B nedan. 

 
Figur 42 – A: råsignal, B: signal efter Notch-bandspärrfiltret 

(Y-led, volt & X-led, tid) 

Vid experimenterande kring differentialförstärkning av olika avledningar och 
signaler har avledning 1 och 3 valts som mest passande ingångssignaler i en 
differentialförstärkning. Det ger tydligast EKG-signal i jämförelse med 
differentialförstärkning av avledning 1 och 2 respektive 2 och 3 vilket även har 
nämnts tidigare. Signalen efter differentialförstärkning visas i figur 43 nedan. 
 
 

 
Figur 43 - Differentialförstärkning mellan avledning 1 och avledning 3, 

 (Y-led, volt & X-led, tid) 

A 

B 
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Efter normeringssteget blev signalens baslinje förskjuten kring origo vilket 
visas i figur 44.B nedan. 

 
Figur 44 – A: råsignal, B: normeringsfilter på signalen  

(Y-led, volt & X-led, tid) 

Vi har kommit fram till att valet kring vilken typ av lågpass- och högpass-filter 
som anses vara mest framgångsrikt tillslut blev Lynns design. Butterworth 
filtret visade sig inte alls ge de resultat som förväntades men både Lynn och 
Chebyshev filtren gav enastående filtreringar. Lynns Lågpassfilter ska därmed 
ha en gränsfrekvens på 11 Hz och högpassfiltret en gränsfrekvens på 5 Hz. De 
båda filtren är av andra ordningen och har en förstärkning på ca 30 dB. Valet 
av Lynn filter grundar sig på testning av filtrets stabilitet samt dess fördelar 
inom arbetets användningsområde såsom snabbhet i drift. Det gör att Lynns 
design är lämplig för detektering av hjärtarytmier samt att rena linjära 
fasegenskaper erhålls. Figur 45 visar signalen efter lågpassfiltret och figur 46 
visar signalen efter högpassfiltret där implementationen är utförd i Matlab 
editorn. 
 

 
 

 

Figur 45 - Signal efter Lynns lågpassfilter av 2:a ordningen med brytfrekvensen 11 Hz i  
Matlab editor 

(Y-led, volt & X-led, tid) 

B 

A 
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Figur 46 - Signal efter Lynns högpassfilter  av 2:a ordningen med brytfrekvensen 5 Hz 
implementerad i  Matlab editor 

(Y-led, volt & X-led, tid) 

Under implementeringen i Simulink kom vi fram till att valet av lågpassfiltret 
blev ett FIR Chebyshev med ordningen 200 och en brytfrekvens på 11 Hz samt 
en förstärkning på ca 73 dB. Högfrekventa störningar dämpas efter att signalen 
lågpassfiltrerats vilket visas i figur 47-B.   

 
Figur 47 – A: signal innan lågpassfilter, B: signal efter Chebyshev lågpassfilter av ordning 600 

med brytfrekvensen 11 Hz implementerad i Simulink 
(Y-led, volt & X-led, tid) 

I högpassfiltret blev valet ett FIR filter med ordningen 600 och en brytfrekvens 
på 5 Hz. Lågfrekventa störningar dämpas efter att signalen högpassfiltrerats 
vilket visas i figur 48.B. Valet av dessa höga filterordningar grundar sig på 
experimentell testning för att erhålla ett önskvärt amplitudsvar, se figur 26 och 
28.  

A 

B 
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Figur 48 – A: signal innan högpassfilter, B: signal efter högpassfilter med ordning 600 och 

brytfrekvensen 5 Hz implementerad i Simulink 
(Y-led, volt & X-led, tid) 

 
Informationen om lutning av QRS-komplexet erhålls genom deriveringsfiltret 
med order 51 där den deriverande signalen visas i figur 49. 
 

 
Figur 49 - Signal efter differentiator med ordning 51 implementerad i Simulink 

(Y-led, volt & X-led, tid) 

Vid implementeringen av den alternativa lösningen till deriveringsfiltret 
används IIRPeak filtret där frekvensen 8 Hz förstärks efter experimentellt 
testande, vilket visas i figur 50. 

A 

B 
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Figur 50 - Signal efter IIRPeak filter med frekvensen 8 Hz implementerad i Matlab editor 

(Y-led, volt & X-led, tid) 

Signalen efter kvadreringssteget resulterar i tydligare R-vågor där alla 
amplitudsvärden blir positiva vilket visas i figur 51.   
 
 

 
Figur 51 - Signal efter kvadreringsfilter 

(Y-led, volt & X-led, tid) 

I det glidande medelvärdessteget har en fönsterstorlek på 150 ms fastställts 
motsvarande 300 sampelvärden där signalen efter detta steg visas i figur 52. 
 
 

 

Figur 52 - Signal behandlad med glidande medelvärde med fönsterstorleken 150 ms 
motsvarande 300 sampelvärden 

(Y-led, volt & X-led, tid) 
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5.4 Detekteringen av R-våg 

Vi har kommit fram till att algoritmen fungerar bra till att detektera R-toppar 
så länge placeringen av elektroderna är stabil på armen. Genom den 
framgångsrika algoritmen kan de olika avstånden mellan R-vågorna beräknas 
enligt slutimplementeringen av algoritmen i genomförandekapitlet. Tabell 5 
visar beräkningen av det genomsnittliga avståndet mellan R-vågor på 
testperson A respektive testperson B.  
 

Tabell 5 - Genomsnittliga tidsintervaller mellan R-vågor för testperson A och B i respektive 
tillstånd 

 
 

R-R intervall  
  

 Mätning  Vila Hävning Hög puls (Springa) Hög puls + Hävning 

          

A         

 0,89 ms 0,79 ms 0,70 ms 0,54 ms 

B 
    

 0,61 ms 0,57 ms 0,46 ms 0,42 ms 

 
Hjärtfrekvensen kan till sist beräknas enligt formeln nedan efter att ha bestämt 
de genomsnittliga avstånden mellan R-vågorna. Tabell 6 visar 
sammanställningen av de olika hjärtfrekvenserna utifrån de genomsnittliga 
avstånden mellan R-vågorna.  
 

𝐻𝑗ä𝑟𝑡𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 = (
1

𝑅 − 𝑅 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙(𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟)
) ∙ 60                       (36) 

 

Tabell 6 - Hjärtfrekvens för testperson A och B i respektive tillstånd 

 
 

Hjärtfrekvens 
  

 Mätning  Vila Hävning Hög puls (Springa) Hög puls + Hävning 

          

A         

 67 bpm 75 bpm 84 bpm 109 bpm 

B 
    

 96 bpm 104 bpm 128 bpm 141 bpm 

 
De 12 nedanstående bilderna visar R-vågor som detekteras vid olika tillstånd 
på samma person under mätning 1 i tabell 6 och 7. Den första bilden vid varje 
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tillstånd visar resultatet av detekteringen efter signalbehandling applicerad i 
Simulink. Den andra bilden vid varje tillstånd visar samma resultat fast 
signalen behandlats i Matlab editor. Till sist visar den tredje bilden in zooming 
på de fyra första R-vågorna vid varje enskilt tillstånd.  
 
Nedan visas detektering av R-vågor då personen A är i vila, se figur 53, 54 och 
55.  

 
Figur 53 - Detektering av R-vågor i vila (Simulink) 

(Y-led, volt & X-led, tid) 

 

Figur 54 - Detektering av R-vågor i tillståndet vila (Matlab editor) 
(Y-led, volt & X-led, tid) 
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Figur 55 - In zooming på de fyra första R-vågorna i tillståndet vila  

 
EKG-registrering utförd på person A med hög hjärtpuls, se figur 56, 57 och 58. 
 
 

 

Figur 56 - Detektering av R-vågor under tillståndet hög hjärtpuls (Simulink) 
(Y-led, volt & X-led, tid) 
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Figur 57 - Detektering av R-vågor under tillståndet hög hjärtpuls (Matlab editor) 

(Y-led, volt & X-led, tid) 

 

  

 

Figur 58 - In zooming på de fyra första R-vågorna under tillståndet hög hjärtpuls 

 
EKG-registrering utförd när person A är i vila samt häver sig på ett bord vilket 
inför muskelstörningar, se figur 59, 60 och 61. Det kan observeras i de 4 
figurerna nedan 59, 60, 62 samt 63 att muskelstörningarna har reducerats mer 
vid filtrering i Simulink än vid filtrering i Matlab editorn. Det är på grund av att 
Chebyshev filtrets amplitudsvar har kraftigare övergång från passbandet till 
stoppbandet. Det har optimerats med hjälp av FDA-tool i Simulink, vilket 
Matlab editorn saknar som leder till mer kvarstående muskelstörningar.  
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Figur 59 - Detektering av R-vågor i tillståndet vila med hävning (Simulink) 

(Y-led, volt & X-led, tid) 

 

 

 

Figur 60 - Detektering av R-vågor i tillståndet vila med hävning (Matlab editor) 
(Y-led, volt & X-led, tid) 
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Figur 61 - In zooming på de fyra första R-vågorna i tillståndet vila med hävning 

 

  
EKG-registrering när person A har hög hjärtpuls samt häver sig på ett bord 
vilket inför muskelstörningar, se figur 62, 63 och 64. 
  

 

 
Figur 62 - Detektering av R-vågor med under tillståndet hög hjärtpuls med hävning 

(Simulink) 
(Y-led, volt & X-led, tid) 
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Figur 63 - Detektering av R-vågor under tillståndet hög hjärtpuls med hävning (Matlab 

editor) 
(Y-led, volt & X-led, tid) 

 

 
 

 
Figur 64 - In zooming på de fyra första R-vågorna under tillståndet hög hjärtpuls med 

hävning 
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5.5 Test på fyra personer 

Resultatet av att det är äkta R-toppar som detekterats har bekräftats genom att 
jämföra R-toppar vid filtrerad signal, råsignal och högpassfiltrerad signal. De 
synliga R-topparna förekommer vid samma tidpunkt under de tre olika 
granskingrarna av signalen vilket gör detekteringen av R-topparna tillförlitlig.  
  
Efter att ha utfört 12 mätningar per person under 4 olika tillstånd har antalet 
lyckade detekteringar av R-toppar sammanställts i två tabeller. Tabell 7 visar 
sammanställningen av detekterade R-toppar via implementation 
i Matlab editor och tabell 8 visar samma sammanställning efter 
implementation i Simulink. De fyra kolumnerna är uppdelade efter olika 
kroppstillstånden som mätningarna har utförts under. Antalet R-vågor som 
har detekterats av totala antalet existerande R-vågor visas i respektive kolumn.  
 
Analys av tabellerna har sammanställts i form av två stycken diagram för 
respektive tabell. Diagrammen visas i figur 65 och 67 som visar statistiken över 
hur många mätningar som har ett visst antal feldetekterade R-vågor samt 
figurerna 66 och 68 åskådliggör samma statistik angivet i procent.  
 
Enligt analys av statistiken kan det konstateras att antalet R-vågor har lyckats 
detekteras fler gånger i Simulink än i Matlab editor vilket leder till att 
signalbehandlingen implementerad i Simulink är bättre än i Matlab editor. 
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Tabell 7 - Sammanställning av detektionen i Matlab editor 

Matlab editor 1-19 sekund   

 Mätning  Vila Hävning Hög puls (Springa) Hög puls + Hävning 

          

Testperson A         

1 21 av 21,  100% 23 av 23,  100% 26 av 26,  100% 33 av 33, 100% 

2 21 av 21,  100% 22 av 22,  100% 31 av 35,    88% 30 av 30, 100% 

3   22 av 22,  100% 23 av 23,  100% 34 av 34,  100% 32 av 32, 100% 

Testperson B         

1 30 av 30, 100% 30 av 31,    96% 18 av 42,    42% 26 av 36,   72% 

2 31 av 31, 100% 30 av 31,    96% 27 av 49,    55% 24 av 47,   51% 

3 29 av 29, 100% 31 av 33,    93% 25 av 44,    56% 27 av 46,   58% 

Testperson C         

1 25 av 25,  100% 28 av 36,    77% 27 av 45,   60% 27 av 49,   55% 

2 24 av 24,  100% 31 av 32,    96% 25 av 46,   54% 28 av 50,   56% 

3 25 av 25,  100% 29 av 36,    80% 29 av 50,   58% 28 av 50,   56% 

Testperson D         

1 20 av 20,  100% 27 av 30,    90% 29 av 33,   87% 31 av 44,   70% 

2 22 av 22,  100% 28 av 28,  100% 31 av 36,   86% 25 av 33,   75% 

3 23 av 23,  100% 25 av 25,  100% 28 av 35,   80% 25 av 56,   44% 

 
Figur 65 - Statistik över antal mätningar med respektive feldetekteringar implementerad i 

Matlab editor 
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Figur 66 - Statistik över antal mätningar med respektive feldetekteringar angivet i procent 

implementerad i Matlab editor 

 
 Tabell 8 - Sammanställning av detektionen i Simulink   
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Simulink 1-19 sekund 
Mätning Vila Hävning Hög puls (Springa) Hög puls + Hävning 

  
   

  

Testperson A         

1 21 av 21,  100% 23 av 23,  100% 27 av 27,     100% 30 av 33,      91% 

2 21 av 21,  100% 23 av 23,  100% 36 av 36,     100% 29 av 29,    100% 

3 22 av 22,  100% 23 av 23,  100% 34 av 35,       97% 31 av 31,    100% 

Testperson B         

1 30 av 30,  100% 30 av 32,    93% 42 av 42,    100% 41 av 41,    100% 

2 30 av 30,  100% 28 av 31,    90% 47 av 47,    100% 49 av 49,    100% 

3 29 av 29,  100% 33 av 34,    97% 43 av 43,    100% 46 av 46,    100% 

Testperson C         

1 25 av 25,  100% 28 av 36,    77% 45 av 45,    100% 49 av 49,   100% 

2 23 av 23,  100% 22 av 31,    70% 46 av 46,    100% 50 av 50,   100% 

3 25 av 25,  100% 30 av 35,    85% 50 av 50,    100% 50 av 50 ,  100% 

Testperson D         

1 20 av 20,  100% 29 av 29,  100% 33 av 35,      94% 21 av 47,     44% 

2 22 av 22,  100% 29 av 29,  100% 35 av 35,    100% 24 av 31,     77% 

3 23 av 23,  100% 26 av 26,  100% 35 av 36,      97% 41 av 55,     75% 

st detekteringsfel 
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Figur 67 - Statistik över antal mätningar med respektive feldetekteringar implementerad i 
Simulink 
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Figur 68 - Statistik över antal mätningar med respektive feldetekteringar angivet i procent 
implementerad i Simulink 
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6 Diskussion 

6.1 Placering av elektroder 

Placeringen av elektroder är en viktig faktor att ta hänsyn till när man bedömer 
resultatet. Felplacerade elektroder påverkar registreringen av EKG-signalen 
negativt, då en otydlig EKG-signal erhålls. Det kan undvikas om man lägger 
ner lite extra tid på att placera elektroderna rätt från början dvs. på vänster 
överarm med ett avstånd på 2 till 5 cm ifrån armhålan, vilket svarar på frågan 
”Var på armen ska man placera elektroder för att få så bra EKG-registrering 
som möjligt?”. Otydliga signaler kan på så sätt minskas vilket gör att 
signalbehandling enkelt kan filtrera bort data som vi inte är intresserade av. I 
slutändan underlättar det för detekteringen av R-vågor. Det kan konstateras att 
vissa mätningar enligt tabell 7 och 8 inte har utförts när elektroderna varit 
placerade på rätt plats. Mätningarna som registrerats på exempelvis testperson 
C blev problematiska till en början då det var svårt att hitta ett bra mätställe. 
Det kan observeras i kolumn “hävning”. Vid jämförelse av de 4 olika 
testpersonerna under tillståndet hävning ser man klart och tydligt att 
testperson A, B och D har betydligt större hitrate i mån av att detektera R-
toppar än testperson C. Utrustningen är väldigt känslig vid förflyttning av 
elektroder vilket märktes vid testning av den första armbandsprototypen som 
består av stel plast, se figur 9. Den andra armbandsprototypen var betydligt 
mindre känslig då bandet formade sig efter användarens arm. Kontaktytan 
mellan elektroderna och kroppen förändrades därmed inte lika mycket tack 
vare armbandets töjbarhet. En stabilitet inom elektrodplacering erhölls i den 
andra armbandsprototypen, se figur 11.   

6.2 Testmiljöer och utrustning  

Testmiljöer har stor betydelse när det handlar om EKG-registrering. Våra 
EKG-registreringar kan lätt bli påverkade av elektromagnetiska störningar från 
omgivningen eftersom utvecklingskortet är känslig mot interferenser. Det gör 
att vi inte kan förhindra alla störningar från att komma in till kretskortet, som 
sedan interfererar med signalen. Vi gjorde de flesta testningar i ett vanligt 
klassrum istället för en laborationssal eftersom laborationssalen är full med 
elektriska utrustningar. De elektriska utrustningarna strålar ut mycket 
störningar som interfererar med EKG-registreringen vilket medför svårigheter 
att hitta QRS-komplexet i signalen. En annan aspekt är att ju fler personer som 
befinner sig under mätningar av EKG desto mer störningar påverkar signalen 
kommande från deras elektriska apparater. Vi märkte att flera personer 
påverkade EKG-mätningen när de närmade sig utvecklingskortet. Den större 
delen av våra mätningar gjordes i en sal där få antal personer befann sig samt 
att vi förbjöd personer närma sig utvecklingskortet medan mätningar utfördes, 
vilket svarar på frågan ”Hur undviks elektromagnetiska störningar?”. 
  

Val av dator har också betydelse kring kvaliteten på EKG-registreringen. Vi har 
varsin dator med olika tillverkare, PC respektive Mac. Vi märkte att EKG-
registrering via Mac datorn medför extra störningar i jämförelse med PC 
datorn under samma förutsättningar. PC datorn prioriterades därmed att 
användas vid EKG-mätningar. 
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6.3 Kablar 

Efter att utvecklingskortet isolerats från störningar som nämnts tidigare i 
metodkapitlet, dök ytterligare ett problem upp gällande störningar. Kablarna 
mellan kroppen och utvecklingskortet medför stora störningar vid beröring. 
Skärmning av kablar kunde inte eliminera detta problem fullständigt. Minsta 
lilla rörelse i kabeln medförde stora förvrängda amplituder. Det gjorde att vi 
undvek att röra kablarna under EKG-registreringar. Detta är dock bara ett 
tillfälligt problem eftersom slutprodukten inte ska ha några kablar då 
produkten endast är i form av ett armband. 

6.4 Simulink och Matlab Editor  

 
De två olika lösningar vi har utvecklat skiljer sig från varandra på grund av 
olika typer av implementationer. Implementationen i Matlabs verktyg 
Simulink underlättar vid modellering, simulering och analysering av 
dynamiska system. Under arbetets gång ingick konstruktion av olika filter och 
andra implementationer av signalbehandlingar. Detta är skälet till att vi 
använde Matlabs verktyg för dessa ändamål.  
  
Implementationen av de olika signalbehandlingar som utfördes i Matlabs 
redigeringsprogram editor fungerar lika bra som Matlabs verktyg, med skillnad 
att det är svårare att optimera filter utefter önskemål. Matlab editor har 
använts främst för att analysera vad som händer i varje kodavsnitt där de 
använda variablerna snabbt kan undersökas med hjälp av Matlab Workspace. 
Den algoritm som detekterar R-vågor implementerades helt och hållet i editorn 
för att steg för steg kunna se hur algoritmen beter sig beroende på olika 
tröskelvärden under detektering. 

6.5  Högpass-, lågpass-filter 

Inom lågpass- och högpass-filtrering har två olika typer av filter använts. Detta 
för att öka sannolikheten att hitta en lösning för detekteringen av R-vågor, 
vilket möjliggör att utvinna tider mellan pulser. Man kan se klart och tydligt att 
antalet R-vågor har lyckats detekteras fler gånger i Simulink än i Matlab editor 
fast att detekteringsalgoritmen är densamma. Orsaken är att filtreringen är 
snäppet vassare i Simulink då filtreringen har optimerats med hjälp av FDA-
tool som nämnts tidigare, vilket svarar på frågan ”Vilket filtreringsverktyg är 
mest lämplig för att få så tydliga R-vågor som möjligt?”. Filtreringen 
implementerad i Matlab editor är dock fortfarande godkänd så länge 
elektroderna är noggrant rätt placerade på armen. Det kan observeras i tabell 7 
på testperson A där det endast är en mätning som inte har en 100 % hitrate, 
dvs. den andra mätningen vid tillståndet “hög puls” då 4 stycken R-vågor ej 
detekterats. 

6.6 Mjukvara till utvecklingskortet  

Mjukvaruprogrammet som följer med utvecklingskortet har vissa 
begränsningar gällande inspelning av EKG-signalen. En begränsning är att 
endast kunna spela in signalen i 20 sekunder som högst per inspelning. En 
annan begränsning är att vi inte kan granska signalen i inspelningsfönstret. 
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Istället måste inspelningsfönstret stängas av och granskningsfönstret väljas för 
att kunna inspektera signalen. Man kan dessutom inte öppna två fönster 
samtidigt, utan endast ett i taget. Figur 69 visar granskningsfönstret och 
inspelningsfönstret.  
  

 

Figur 69 – A: visar granskningsfönstret, B: visar inspelningsfönstret  

 

Ytterligare en nackdel är att data inte sparas när en signal ska spelas in för 
första gången i inspelningsprogrammet. Detta gjorde att vi var tvungna att 
utföra en falsk inspelning som ej sparar data för varje gång vi startar upp 
programmet så att vi med säkerhet vet att data kommer att sparas. 
  
En inspelning av data kan endast sparas som en Excel-fil av ett gammalt Excel-
format som inte kan matas direkt in i Matlab. Det ledde till att varje mätning 
som lagrats måste sparas om igen genom att starta Excel-programmet för att 
ändra filformatet till ett Excel-format som är läsbart i Matlab.  
  

Inte nog med att programmet har begränsningar, vissa buggar dyker upp 
emellanåt som bland annat att programmet kraschar. Programmet kan också 
vägra avslutas vilket gör oss tvungna att använda aktivitetshanteraren för att 
stänga av det och börja om. 
  
En annan bugg i programmet gör att den inspelade signalen får med sig en typ 
av störning i form av en hög topp i början och i slutet av signalen. Den höga 
toppen kan påverka kvaliteten på den filtrerade signalen vilket gör att 
detektionen av R-vågor försämras. Därför har signalen prövats behandlas från 
sekund 1 till sekund 19 för att vara säker på att den höga toppen inte följer med 
signalen.   
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7 Slutsatser 

7.1 Elektrodplacering 

De EKG-mätningar som erhållits under arbetets gång har registrerats på ett 
udda sätt. Elektroder placerade på insidan av vänster överarm är inte en 
särskild vanlig elektrodplacering att registrera EKG ifrån. Hjärtats aktivitet har 
framgångsrikt kunnat registreras med hjälp av elektroder konfigurerade i form 
av en triangel. Fast än att en ovanlig elektrodplacering valts har en EKG-signal 
med tillräcklig kvalité erhållits. Ett framgångsrikt resultat bestående av synliga 
R-vågor har lyckats framställas, vilket svarar på frågan ”Kan en tydlig EKG-
registrering erhållas med ett fåtal tätt placerade elektroder mot kroppen?” 

7.2 Detektering av R-vågor med hjälp av signalbehandling 

Den signalbehandling som applicerats har lett till stora möjligheter i att få fram 
information som är väsentlig för vidare utveckling. Genom signalbehandlingen 
har detektering av R-vågor underlättats enormt. Att kunna filtrera bort 
information som ej är av intresse har skapat förmågan att enkelt kunna skilja 
på vad som är R-vågor och vad som är störningar. Detektering av R-vågor har 
medfört att enkelt kunna räkna ut avstånden mellan varje R-våg samt kunna 
bestämma det genomsnittliga intervallet mellan R-vågor i en signal, vilket 
svarar på frågan ”Hur utvinns tidsintervallet mellan R-vågor ur en brusig och 
svag EKG-signal?”. Med kännedom kring avstånd mellan R-vågor har 
hjärtfrekvensen till sist kunnat framföras. 

7.3 Uppsättningen är extremt störningskänslig 

Att erhålla en EKG-signal är inte det lättaste eftersom upptagning av en EKG-
signal ofta blir påverkad av störningar från omgivningen. Förmågan att kunna 
utestänga störningar är en öppen fråga och bör tas hänsyn till när man vill 
designa slutprodukten. Man kan minimera störningars påverkan till EKG-
signalen men inte uteslutas helt och hållet. Flera experiment bör göras i syfte 
att motverka olika typer av störningar för att kunna ta fram en slutlig produkt 
som kan fungera under alla olika sorters miljöer. Under arbetets gång har det 
skett flera försök för att motverka olika typer av störningar. Genom endast små 
variationer i kontaktytan på armbandet medförs störningar vilket kunde 
undvikas genom att spänna armbandet lite hårdare. De mest störningskänsliga 
delarna under uppsättningen var kablarna mellan armbandet och 
utrustningen. Störningar kunde inte heller elimineras efter skärmningen av 
kablarna. Andra försök av störningselimineringar har gjorts mot 
utvecklingskoret, bland annat att byta ut elnätsadaptern mot ett batteri för 
strömförsörjning samt isolera kortet med aluminiumfolie, vilket svarar på 
frågan ”Hur undviks elektromagnetiska störningar?”. 

7.4 Pålitlig lösning 

Som slutsats har acceptabel signalbehandling lyckats implementeras på två 
olika sätt för att R-vågor ska kunna detekteras. Detta gör det möjligt att 
utvinna tidsintervaller mellan R-vågor samt hjärtfrekvens. Efter att 4 
testpersoner agerat testobjekt under 48 stycken mätningar har en tabell tagits 
fram för respektive implementation för att visa hur pålitligt resultatet är. De R-
vågor som detekterats från den filtrerade signalen har jämförts med både 
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råsignal och högpassfiltrerad signal för att bekräfta att verkliga R-vågor har 
erhållits. Därmed är resultatet tillförlitligt, samt visar att placering av 
elektroder är av oerhört stor vikt för att R-vågor ska kunna detekteras på ett 
säkert sätt, vilket svarar på frågan ”Hur tillförlitlig är den nya tekniken för 
pulsdetektion? ” 

7.5 Rädda liv 

Genom att se vårt arbete inom ett större perspektiv anser vi att vår utveckling 
av pulsdetektion är en början på en ny teknik för att kunna rädda liv. Rädda liv 
i de avseende att med hjälp av att detektera R-vågor och finna tidsintervall 
mellan dessa, upptäcka oregelbundna pulser. Där upptäckt av oregelbunden 
puls uppmanar patienten att mäta sitt EKG med hjälp av ett tum-EKG som 
sedan kan användas för att slå fast orsaken. 

7.6 Framtida arbeten  

I framtida arbeten bör båda implementationerna av signalbehandlingen samt 
pulsdetektionen testas under monitorering av en persons puls. Eventuell 
justering av algoritmen kan behöva göras som t.ex. lagra och dela upp signalen 
i en begränsad buffert, som därefter kan resultera i en slutlig produkt.  

Vid design av slutprodukten ska man ta hänsyn till att kretskortet ska vara 
skärmat. Helst bör antenner undvikas på kretskortet eller åtminstone vara 
isolerade från resten av komponenterna. Insidan av höljet på armbandet ska 
täckas av aluminium eller liknande. Användning av kablar bör minimeras. Om 
kablar måste användas ska varje ledning skärmas separat, dvs. inte skärmning 
av alla ledningar tillsammans. Med hänsyn till valet av komponenter bör 
mikroprocessorer med höga klockfrekvenser undvikas för att slippa onödiga 
störningar samt minska förbrukning av energi.  
 
I slutprodukten bör det även finnas en funktion som underlättar för 
användaren att placera utrustningen på rätt plats. På så vis kan elektroderna 
registrera en tydlig signal. Funktionen ska kunna känna av om signalen är 
tillräckligt stark genom att detektera QRS-komplexet. Om inte QRS-komplexet 
kan detekteras så innebär det att utrustningen har placerats på fel mätställe. 
Användaren varnas därmed via en ljudsignal eller lampa i avseende att placera 
om den så att elektroderna kan registrera signalen på ett bättre mätställe.  
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