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Rezumat
Componentele electronice și algoritmii matematici implementați în prototipul elaborat, au 
determinat cu o precizie ridicată frecvența ciclului cardiac (±1,2 bătăi/min) în comparație cu 
echipamentul (GE MAC2000) certificat medical. Prelevarea indicilor vitali (pulsul, frecvența 
mișcărilor respiratorii) sunt analizate, afișate pe ecran și pot fi transmise wireless la distanță 
folosind tehnologiile Bluetooth, Wi-Fi. Prin măsurarea transimpedanței cutiei toracice datele 
prelevate reflectă sub formă grafică mișcările cutiei toracice. Folosind algoritmii matematici 
de filtrare s-a determinat profunzimea, ritmul respiraţiei, precum şi variabilitatea ciclului 
respirator. În rezultatul modificărilor sincronice ale frecvenței ciclului cardiac și a frecvenței 
respiratorie a fost stabilită posibilitatea determinării stării funcțiilor cordului și sistemului 
respirator. Dispozitivul elaborat poate fi recomandat pentru monitorizarea în dinamică a 
funcțiilor sistemului cardiorespirator.
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Introducere
Sănătatea populației este o problemă importantă, care necesită o atenție sporită 

la nivel național, fiind în același timp o problemă de actualitate la nivel european și 
mondial. Starea de sănătate a populației este influențată în mare măsură de calitatea 
serviciilor medicale, de rapiditatea intervenției și de măsura în care pot fi adresați un 
număr cât mai mare de pacienți simultan.

Dezvoltarea sanocreatologiei, care are ca scop formarea și menținerea dirijată a 
potențialului și capacităților fiziologice ale organelor și sistemelor vitale ale organismului 
uman necesită monitorizarea continuă a funcțiilor și stării sănătății acestora [6].

Pe parcursul ultimilor ani în Republica Moldova se constată o creștere importantă 
a utilizării Tehnologiilor Informaționale și de Comunicații (TIC) în sistemul de sănătate. 
Prin implementarea și utilizarea telemedicinii, Republica Moldova va efectua un pas 
important spre realizarea dreptului omului la servicii de sănătate calitative în locul 
oportun și la momentul oportun [10, 11].

Prin Comunicatul COM(2008)689 din 4.11.2008 „Telemedicina pentru beneficiile 
pacientului, sistemului de sănătate și societății”, Comisia Europeană accentuează 
importanța telemedicinii, iar pentru implementarea eficientă a serviciilor telemedicale 
propune țărilor membre facilități largi, ce țin de edificarea încrederii și acceptării 
serviciilor de telemedicină, introducerea clarității legale, soluționarea problemelor 
tehnice de compatibilitate și standardizare, precum și facilitarea dezvoltării relațiilor 
economice de piață în domeniu [3].
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În cadrul acțiunilor prevăzute în Strategia Europa 2020 (Europe’s Digital Agenda) 
se prevedea „implementarea pe scară largă, până în 2020, a serviciilor de telemedicină” 
[1, 13, 19].

În Republica Moldova conform Hotărârii Guvernului nr. 857 din 31.10.2013 
cu privire la Strategia Națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova 
Digitală 2020”, s-a aprobat Strategia Națională de e-Sănătate 2020 și planul de 
implementare. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește e-Sănătatea ca fiind 
„utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru sănătate, de exemplu, 
tratarea pacienților, cercetarea continuă, supravegherea bolilor și monitorizarea sănătății 
publice”. Așadar, s-a hotărât, că  până în anul 2020, cetățenii Republicii Moldova 
trebuiau să beneficiezea de servicii de sănătate îmbunătățite, transparente și accesibile, 
prin utilizarea inteligentă a tehnologiilor informaționale și comunicațiilor – Servicii 
Telemedicină (telemonitorizare, telediagnostic, teleconsultaţie [8, 12].

S-a stabilit, că monitorizarea la distanță a persoanelor cu afecțiuni ale sistemului 
cardiorespirator reprezintă una din problemele societății moderne, mai ales că numărul 
persoanelor active apte de muncă care produc venituri scade, iar numărul persoanelor 
inapte crește. În raportul de cercetare, care a fost prezentat de către compania Berg 
Insight se relevă, că rata anuală de creștere cumulată a veniturilor provenite din 
monitorizarea la distanță a pacienților până în anul 2023 este de așteptat să fie de 
21,4%, ajungând la 46,1 miliarde de euro până la sfârșitul perioadei de prognoză [26].

Bolile cardiovasculare (BCV) fără îndoială, sunt cele mai frecvente și semnificative 
boli din lume. În structura mortalității, moartea subită cardiacă se situează pe primul 
loc și reprezintă mai mult de 50% din numărul total de decese. Totodată, până în anul 
2020 bolile cardiovasculare au devenit principala cauză de handicap, devansând bolile 
infecțioase [18]. În prezent bolile cardiovasculare sunt  recunoscute drept principala 
cauză de deces și dezabilitate la nivel mondial [28].

S-a demonstrat, că pentru Republica Moldova, BCV reprezintă o problemă majoră 
atât medicală, cât și socio-economică. Acestea se plasează constant pe primul loc 
printre cauzele de deces a populației apte de muncă și reprezintă circa 58% din totalul 
deceselor înregistrate la nivel național [30]. Potrivit datelor furnizate Biroului Național 
de Statistică (BNS) de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind rata 
mortalității în Republica Moldova în anul 2018 au murit peste 37 de mii de persoane – 
cu un procent mai multe în comparație cu anul precedent (2017). Majoritatea deceselor 
(58,1%) au fost provocate de bolile aparatului circulator, iar numărul deceselor cauzate 
de bolile aparatului circulator este mai mare (61,6%) în nordul țării [9].

Este important de conștientizat, că majoritatea bolilor cardiovasculare pot fi 
prevenite prin abordarea unor factori de risc comportamentali, utilizând strategii de 
prevenție la nivelul întregii populații [22]. Astfel, în scopul reducerii substanțiale a 
morbidității și mortalității prin maladii cardiovasculare Guvernul Republicii Moldova 
a aprobat Programul național de prevenire și control al bolilor cardiovasculare pentru 
anii 2014-2020 [7].

Numai în cazul estimării în continuu a funcțiilor și proceselor fiziologice sau 
periodic e posibilă asigurarea creării și menținerii dirijate a sănătății și prevenției 
dereglărilor funcțiilor și  sănătății organismului uman.

O strategie eficientă de monitorizare a dinamicii funcțiilor organelor vitale și stării 
sănătății poate reprezenta telemonitorizarea, de aceea unul din obiectivele propuse 
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a fost monitorizarea frecvenței cardiace și respiratorie, care se extrage din ECG – 
electrocardiogramă și pneumogramă.

Materiale și metode
Electrocardiograma (ECG) reprezintă o investigație de bază pentru orice pacient 

care se adresează medicului sau pentru screening-ul stării de sănătate și oferă informații 
valoroase despre modul în care funcționează inima. Electrocardiografia – metoda de 
analiză a activității electrice cardiace sub formă grafică care înregistrează evoluția 
voltajului în funcție de timp. Prin utilizarea unui algoritm matematic se extrage frecvența 
ciclului cardiac exprimată în bătăi pe minut. Activitatea electrică constituie una din 
proprietățile esențiale ale inimii și servește drept stimul pentru contracția miocardică. În 
bolile inimii tulburările funcției electrice sunt frecvente. Astfel că, înregistrarea lor pe 
o ECG este esențială pentru diagnosticarea infarctului miocardic, a tulburărilor de ritm 
și de conducere. Electrocardiografia poate furniza informații utile despre hipertrofia 
atrială sau ventriculară, ea poate contribui la detectarea tulburărilor electrolitice și a 
intoxicațiilor cu unele medicamente.

Din punct de vedere tehnic ECG reprezintă o înregistrare grafică a modificării 
potențialelor electrice la nivelul exterior al corpului datorită proceselor electrice ce au 
loc la nivelul miocardului, astfel poate fi evaluată structura anatomică și morfologică 
a inimii [25]. Datorită faptului, că culegerea semnalelor are loc la suprafața pielii pot 
apărea zgomote și artefacte de semnal care pot influența negativ calitatea semnalului util, 
datorită mișcării pacientului sau unui contact rău cu pielea. Undele electromagnetice, 
semnalul din rețeaua de curent alternativ pot avea cuplaj capacitiv cu corpul pacientului, 
inducând astfel zgomote și artefacte [4, 5].

Semnalul ECG s-a prelevat la nivelul pielii cu ajutorul unor electrozi speciali 
de unică folosință biocompatibili, pe bază de argint/clorură de argint care s-a contact 
cu pielea pacientului prin intermediul unui gel conductor medical hipoalergenic. 
Avantajele unui astfel tip de electrozi reprezintă o aplicare ușoară pe diferite zone 
anatomice, sunt bioadezivi, ceea ce permite utilizarea pentru diferite tipuri de piele cu 
reducerea reacțiilor alergice. Pe larg acest tip de electrozi sunt folosiți în monitorizarea 
ECG, Holter sau reacției la stres.

Unitatea ECG constă din modulul ECG, electrozi și firele spre pacient. Amplasarea 
electrozilor este un aspect important datorită faptului, că prezintă unghiul de proiecție 
a activității cardiace, iar linia imaginară care unește 2 electrozi care culeg semnalul 
ECG se numește derivație. Derivațiile ECG sunt standardizate și sunt reprezentate de 
3 categorii principale:

1. Derivații standard sau derivații bipolare, exemplu derivatele DI, DII, DIII. Aceşti 
trei electrozi formează un triunghi imaginar denumit triunghiul lui Einthoven [2, 20].

2. Derivații unipolare sunt notate cu VR, VL și VF și reprezintă variațiile în 
timp ale potențialelor mâinilor dreapta, stânga și piciorului stâng față de un potențial 
de referință. Măsurările amplificate (aVR, aVL şi aVF) au amplitudini cu 50% mai 
mari decât cele normale şi consideră ca referință media potențialelor celorlalte două 
extremități [2, 20].

3. În plan transversal sunt standardizate derivațiile precordiale V1 – V6. Acestea 
sunt tot unipolare, electrodul explorator fiind plasat pe torace, în spațiile intercostale 
[2, 20].
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Aceste derivate standardizate reprezintă fiecare o perspectivă diferită despre 
activitatea electrică a inimii, astfel fiecare derivată produce o undă în care unda P, 
complexul QRS și unda T variază după amplitudine și polaritate. Amplitudinea, durata 
și caracteristicile morfologice pot să varieze semnificativ chiar și la un adult sănătos. 

Ciclu cardiac, constă din trei segmente de undă referite ca: unda P, QRS complex și 
unda T. Unda P se formează în urma depolarizării atriale și activarea secvențială a celor 
două atrii. Complexul QRS se formează datorită depolarizării celor două ventricule, 
iar unda T reprezintă repolarizarea ventriculară. În cazul unei persoane sănătoase, cele 
trei componente de undă de bază apar secvențial odată cu fiecare bătaie a inimii [17].

Pentru elaborarea dispozitivului s-a folosit modulul ECG, care se bazează pe 
un chip ADS1292R produs de Texas InstrumentsIncorporated, care include toate 
caracteristicile obișnuite în aplicațiile portabile și instrumentația medicală, telemedicina, 
electrocardiogramele medicale (ECG) portabile, sport și aplicații de fitness. Acestea 
permit crearea unor sisteme scalabile de instrumente medicale cu o dimensiune, putere 
și costuri semnificativ reduse.

Modulul ECG este produs de compania Protocentral și se prezintă sub forma unui 
plăci de cablaj imprimat care conține elemente electronice și soclu de conexiune a 
firelor spre pacient. Modulul ECG se bazează pe un circuit integrat ADS1292R, special 
destinat măsurări biopotențialelor cu o rezoluție de 24 de biți,  cu  un  raport de rejecție a 
semnalului de mod comun de –120 dB și un raport semnal – zgomot 107 dB. Avantajul 
sunt dimensiunile,  masa redusă și include sisteme de filtrare.

Modulul ECG/impedanță toracică ADS1292R sunt convertoare analog-digital 
(ADC) de tip delta-sigma (∆∑) cu amplificare programabilă (PGA) integrate, cu canale 
multiple, cu un nivel de cuantificare de 24 biți. Coeficientul de amplificare (PGA) este 
programabil și poate fi ales una din cele șapte setări (1, 2, 3, 4, 6, 8 și 12). În plus, 
orice configurație a canalelor de intrare poate fi selectată pentru a fi ca referință și 
funcționează la rate de conversie de până la 8000 probe pe secundă [14].

Versiunea ADS1292R include o funcție integrată de măsurare a trans-impedanței 
toracice pentru detectarea mișcărilor respiratorii. Comunicarea între modul și 
microcontroler este realizată, utilizând o interfață sincronă compatibilă standard de 
mare viteză SPI (Serial PeripheralInterface). Semnalul analogic este convertit în pachet 
de date la fiecare 8 milisecunde și transmis către unitatea centrală de procesare, datele  
sunt procesate și afișate pe display, totodată, folosind algoritmul Pan–Tompkins se 
determină frecvența ciclului cardiac [23].

Algoritmul  elaborat pentru acest prototip constă în crearea unui masiv de date 
colectate după care are loc procedura de filtrare digitală, pentru înlăturarea zgomotului. 
În urma aplicării unor valori de prag adaptive are loc detecția complexelor QRS [29].

Pentru determinarea frecvenței ciclului cardiac se estimează durata de timp între 
undele R-R consecutive pe o anumită perioadă și se calculează media acestor intervale 
de timp. Din valoarea obținută se estimează după formula: 

                                                            (1)

Un aspect important reprezintă existența zgomotelor și artefactelor de mișcare 
care influențează negativ calitatea datelor preluate. Pentru reducerea artefactelor s-a 
folosit alimentări cu curent continuu (un acumulator litiu-ion), care exclud apariția 
zgomotului de rețea.
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Acest prototip nu include algoritm de diagnostic a aritmiilor, a  blocului cardiac 
etc., care este implementat pe electrocardiografe folosite în instituții medicale. 
Prototipul elaborat afișează pe display frecvența ciclului cardiac la fiecare 5 secunde, 
astfel putem determina variabilitatea ciclului cardiac care este influențat de activități 
neurologice (activarea sistemului nervos simpatic și parasimpatic), dar și hormonale. 
Totodată, un medic cardiolog sau un specialist poate pune un diagnostic primar în cazul 
necesar, vizualizând forma undei electrocardiografice pe display.

Respirația este un proces vital continuu și ciclic care are rol de a asigura schimbul 
de gaze între organism și mediu, în care oxigenul din mediul extern este furnizat 
celulelor, iar CO2 care rezultă în procesele metabolice este eliminat în atmosferă. 
Mecanica ventilației pulmonare cuprinde două faze, inspirație și expirație care se 
succed ritmic, cu o frecvență  de 12-18 cicluri pe minut.

Metoda de analiză a frecvenței respiratorii utilizată este pneumograma, care 
reprezintă înregistrarea grafică a mișcărilor respiratorii prin determinarea impedanței 
electrice. Graficul obținut prezintă o pantă ascendentă mai rapidă, care reprezintă 
procesul activ de inspirație și o pantă descendentă mai lentă, prezentând procesul 
pasiv de expirație. Cu ajutorul graficului obținut se pot analiza următorii parametri: 
frecvența, amplitudinea și ritmicitatea respirației, precum și reacția la diferite situații 
fiziologice ca: efort fizic, somn sau patologice: ca exemplu monitorizarea pacienților cu 
boli cronice sau cei care prezintă sindromul apnee de somn. 

Pneumograma nu oferă informații despre volumetria, capacitățile și debitele 
pulmonare. Bioimpedanța electrică este o tehnică noninvazivă frecvent utilizată pentru 
a monitoriza activitatea respiratorie a unei persoane. Impedanța este o proprietate 
electrică a materialului de a se opune curgerii curentului și depinde de prezența ionilor, 
celulelor dar și alte componente. Aceasta este determinată de tipul de țesut care poate 
fi reprezentat de un model de trei componente cu o singură constantă de timp [204]. 
Pentru modelul electric valoarea impedanței este o variabilă dependentă de frecvență 
care poate fi calculată folosind ecuația Cole-Cole [27]:

                                                  (2)

Unde  reprezintă rezistența la frecvența zero,  rezistența la frecvență infinită, τ 
constanta de timp și α care pentru țesuturi poate lua valori între 1 și 0. Pentru a determina 
bioimpedanța este necesar un modul care injectează un semnal electric de anumită 
frecvență și intensitate, iar în baza semnalului recepționat se estimează impedanța [24]. 
Matematic valoarea voltajului măsurat se calculează după următoarea expresie [27]:

                    (3)

Semnalul este de obicei injectat cu ajutorul unor electrozi care sunt aplicați 
pe suprafața toracelui au avantajul enorm de a fi noninvazivi, permite cercetarea 
și dezvoltarea sistemelor de monitorizare sau aplicații portabile pentru pacienții 
ambulatorii. În funcție de numărul de electrozi și configurația acestora, definim două 
metode de măsurare: bipolară sau tetrapolară. Pentru metoda bipolară sunt folosiți 
doi electrozi, care au rol de a injecta curent și de a măsura voltajul. Pentru metoda 
tetrapolară se utilizează patru electrozi care joacă roluri diferite. Doi electrozi aplică 
curentul, iar ceilalți doi recepționează semnalul [16].
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La măsurarea respirației, toracele prezintă o impedanță electrică față de electrod, 
care constă din două componente principale: o componentă relativ constantă și o 
componentă variabilă. Valoarea relativ constantă a impedanței toracice este menționată 
drept impedanța de bază și are o mărime, de regulă, de 500Ω. [21]. Valoarea variabilă, pe 
de altă parte, este cunoscută ca impedanță respiratorie sau ΔR. Modificările rezistenței 
electrice a plămânilor sunt în principal rezultatul următoarelor două efecte: 

1. În timpul inspirației, există o creștere a volumului de gaze al pieptului în raport 
cu volumul fluidului. Această creștere determină scăderea conductivității.

2. În timpul inspirației, lungimea căilor de conductanță crește din cauza 
expansiunii. Luate împreună, ambele aceste efecte determină creșterea impedanței 
electrice.

Există o corelație între această schimbare a impedanței și volumul de aer inspirat 
sau expirat. Această relație este aproximativ liniară. Componenta variabilă a impedanței 
generează o componentă de tensiune variabilă (ΔV), atunci, când curentul este injectat. 
În mod tipic, impedanța respiratorie ΔR este în domeniul de la 0,1Ω la 1Ω [15].

Pentru determinarea impedanței toracice s-a utilizat modulul ADS1292R cu 
ajutorul unui circuit intern injectează prin electrozii ECG un semnal modulat cu 
frecvența de 32 kHz și valoarea curentului de 30µA [14]. 

Circuitul recepționează semnalul, filtrează și deduce valoarea impedanței, apoi 
datele sunt comunicate spre unitatea centrală de procesare prin interfața SPI. Unitatea 
centrală elaborează un masiv de date timp de 30 de secunde și apoi determină numărul 
de respirații pe minut care se afișează pe display.

Rezultate și discuții
Cordul prezintă organul somato-vegetativ cel mai reactiv la factorii mediului 

ambiant. Nu întâmplător valorile funcției cordului, inclusiv a FCC, se utilizează, ca unul 
din indicii, ce reflectă nu numai starea funcțională a cordului, dar și a organismului în 
întregime. Termenul „puls” a fost folosit pentru a evalua ritmul cardiac. Astăzi ar trebui 
evaluat atât ritmul cardiac, cât și pulsul, întrucât pot fi diferite. Inima este auscultată 
pentru ritm și sunete suplimentare. Numărul atât al ritmului cardiac, cât și al pulsului 
este ușor de realizat în același timp. Ritmul cardiac este numărul de sunete duble 
auscultate timp de un minut. La adult, ritmul cardiac mediu este de aproximativ 70 
bătăi pe minut. Intervalul este de la 60 la 100, cu excepții. Sub 60 este bradicardie, peste 
100 este tahicardie. Ritmul cardiac sau pulsul se măsoară prin numărare a numărului de 
bătăi timp de 15 secunde și se înmulțesc cu patru. 

Ritmul cardiac (pulsul) este un parametru fiziologic frecvent utilizat în 
telemonitorizare deoarece permite o evaluare a stării generale a pacientului, tulburările 
de ritm cardiac fiind înregistrate prompt, iar variațiile pot fi ușor diferențiate între 
anormale/normale. Parametrul a fost utilizat în studii și proiecte de cercetare, oferind 
indicații asupra funcției cardiovasculare. Prelevarea pulsului se realizează automat cu 
dispozitive ce utilizează frecvent ca metodă de măsurare pletismografia fotoelectrică la 
nivelul unei artere periferice [24]. 

Frecvența respiratorie este un alt parametru utilizat pentru telemonitorizarea la 
distanță. Utilitatea măsurării frecvenței respiratorii este reprezentată de posibilitatea 
detectării unor disfuncții respiratorii sau a unor insuficiențe primare sau secundare, a unei 
alte afecțiuni (afecțiuni cardiace congenitale). Frecvenţa respiratorie reprezintă numărul 
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ciclurilor respiratorii (inspiraţie şi expiraţie) pe minut şi variază în funcţie de: vârstă: 
nou-născuţi – 30-45 c/min; copii – 20-30 c/min; adulţi – 12-18 c/min; sex: femeile au o 
frecvenţă mai mare decât bărbaţii: 15-18 c/min; activitatea fizică. Pe lângă funcțiile strict 
fiziologice ale respirației, aceasta joaca un rol important și la capitolul sănătate psihica si 
emoționala. Un creier neoxigenat corespunzător nu gândește limpede. De asemenea, un 
ritm haotic, neregulat, al respirației cauzează anxietate, poate chiar atacuri de panică [24]. 

Datorită potențialei aplicări în medicină, sport și aplicații militare proiectarea unui 
sistem de monitorizare la distanță a semnelor vitale, este un subiect de interes din ce în 
ce mai important în ultimul deceniu. Pentru cercetarea sistemului cardiorespirator s-a 
implementat un sistem mobil cu arhitectură adaptată la un consum redus de energie, 
dimensiuni mici, un număr de instrucțiuni redus. Culegerea, prelucrarea şi extragerea 
informaţiilor din semnalele biomedicale s-a realizat prin metode și echipamente 
adecvate, bazate pe dispozitive electronice performante.

Rezultatele procesării datelor în raport cu anumite limite sanogene, vor aprecia 
starea subiectului, astfel încât, dacă sunt depășite anumite praguri vor genera diferite 
alarme locale, în cazuri majore aceste alarme vor fi transmise la centrul de urgență. 
Prelucrarea informațiilor primite de la pacient poare fi folosită pentru elaborarea 
statisticilor care pot duce la îmbunătățirea procesului de tratament sau diagnostic. De 
obicei sunt implementate arhitecturi de tipul sistemelor înglobate care sunt miniatu-
rizate, fiabile, cu un preț accesibil. Astfel a fost propus o arhitectură a sistemului care 
sunt compuse în principal, din următoarele componente de bază (Figura 1).

Figura 1.Arhitectura sistemului de monitorizare a sistemului cardiorespirator.

Achiziționarea semnalelor biomedicale este realizată pe un sistem cu arhitectură 
SoC (în engleză System-on-a-Chip) care se definește ca un sistem de mai multe circuite 
electronice, care sunt integrate pe un singur cristal. Avantajul acestei arhitecturi 
reprezintă un consum  redus și volume reduse astfel este foarte recomandat de a fi 
utilizat în dispozitive portabile.

Reieșind din necesitățile tehnice a fost propusă varianta folosirii unui microcontroler 
din familia ESP32, un sistem SoC care integrează tehnologia Wi-Fi 802.11 b/g/n/e/i și 
Bluetooth 4.2 BLE pe un singur cristal. Creat de EspressifSystems, ESP32 reprezintă 
un modul de dezvoltare care se axează pe aplicații mobile, dispozitive portabile și 
aplicații IoT, consum redus de energie datorită tehnologiei de fabricație 40 nanometri. 

Pentru realizarea prototipului s-a folosit o placă de dezvoltare TTGO TM bazată 
pe controler ESP32, care oferă un display de 2,4 inch cu rezoluția de 320×240 pixeli. 
Interfața grafică cu utilizatorul permite de a vizualiza semnalele achiziționate și valorile 
numerice ale parametrilor vitali. Interfața grafică se bazează pe driver-ul ST7789 cu 
ajutorul protocolului de comunicare SPI. Placa de dezvoltare conține 29 pini intrare/
ieșire (unii cu funcție specială de ex. comunicare I2C), ecran LCD, soclu pentru card 
MicroSD, antena pentru comunicare Wi-Fi și Bluetooth. 
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Figura 2. Aspectul general al plăcii de dezvoltare TTGO TM

Dispozitivul conține 2 unități de bază (Figura 2): unitatea de achiziție a 
biosemnalelor medicale (constă din placa de bază și totalitatea modulelor de achiziție 
a parametrilor) și unitatea de procesare/monitorizare care este reprezentată de sistemul 
înglobat TTGO TM. Dimensiunile reduse de circa 69 milimetri lungime pe 44 milimetri 
lățime și o greutate de aproximativ 50 grame fac alegerea perfectă pentru realizarea 
sistemului portabil.

Dispozitivul a fost proiectat sub formă de brățară care se atașează la nivelul 
antebrațului, astfel se asigură o bună mobilitate și informare a pacientului în condiții 
ambulatorii, dar și spitaliceștilor. Datorită faptului, că placa de dezvoltare necesită un 
număr impunător de conexiuni cu fiecare din senzori, ceea ce este un aspect tehnic 
important, însă numărul mare de fire pot induce zgomote și artefacte a biosemnalelor 
și reduce ergonomia prototipului. A fost adoptată soluția tehnică de a realiza un circuit 
electronic sub formă de placă cu cablaj imprimat care are funcția de interconectare a 
tuturor componentelor cât mai compact. Un circuit imprimat este un cablaj prefabricat 
în care legăturile conductoare între componentele discrete sunt realizate sub forma 
de benzi sau suprafețe conductoare depuse pe un suport izolant. Utilizarea circuitelor 
imprimate constituie actualmente soluția tehnică cea mai performantă și mai răspândită 
de interconectare a componentelor în circuite electrice și echipamente electronice.

Printre avantajele utilizării circuitelor imprimate se enumeră:
1. Densitate crescută de elemente montate;
2. Reducerea volumului și masei echipamentelor electronice;
3. Asigură rezistența mecanică și chimică (rezistența la oxidare) a circuitului;
4. Simplificarea procesului de asamblare;
5. Fiabilitate și costuri reduse.
Această placa de bază a fost proiectată reieșind din specificațiile tehnice ale tuturor 

modulelor care alcătuiesc acest dispozitiv și drept urmare a fost trimisă spre realizare 
companiei JLCPCB (Shenzhen JLC Electronics Co., Ltd.). Primul pas al proiectării a 
fost de a determina poziția și amplasarea modulelor pe placa de bază în raport cu stratul 
dublu, respectând faptul ca porturile de conectare și alte noduri sa fie accesibile spre 
exterior. Unul din instrumentele folosite în acest scop a fost aplicația EasyEDA care 
reprezintă o aplicație CAD (proiectare asistată de calculator) freeware ce permite de a 
elabora diverse circuite electronice și cablaje imprimate. Cablajul imprimat se realizează 
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în câteva etape care începe cu proiectarea schemei electronice a dispozitivului. Pasul 
următor consta în proiectarea placajului imprimat conform schemei electronice (Figura 
3). Elaborarea cablajului are loc în câteva etape descrise mai jos:

1. Stabilirea granițelor externe ale plăcii;
2. Alinierea și plasarea tuturor pinilor (pentru ambele fețe);
3. Alinierea modulelor pe suprafață; 
4. Realizarea conexiunilor conform specificațiile tehnice pe ambele suprafețe.

Figura 3. Proiectarea cablajului imprimat în EasyEDA.

Materialul folosit la crearea PCB-ului este FR4 grosimea 1,6 mm standard Tg 
140°C cu strat dublu de cupru. Circuitul imprimat a fost realizat cu mărimea 69×44 
milimetri cu metalizarea găurilor de montare, astfel se obține o eficacitate și o calitate 
a lipirii mai bună în timpul asamblării componentelor pe placă. De asemenea datorită 
metalizării se asigură un contact electric între straturi, dar și o fixare mai calitativă a 
terminalelor. Circuitul imprimat conține și o mască de protecție care reprezintă un strat 
de polimeri aplicat pe suprafața cablajului imprimat și are rol de protecție a structurilor 
conductoare împotriva oxidări. 

Modulul ADS1292R se află pe partea internă cu soclul orientat lateral pentru a 
asigura accesul pentru conectarea electrozilor. Din punct de vedere ergonomic acesta 
oferă un nivel de integrare destul de înalt, astfel dispozitivul poate fi comod de purtat 
de către pacient, dar și oferă un anumit grad de libertate în activitățile cotidiene ale 
utilizatorului. Pe partea internă se va situa încă un element important, un acumulator 
Li-Ion cu tensiunea nominală 3,7 volți și capacitatea 1 amper/oră care va alimenta cu 
energie dispozitivul. Modulul integrează un microcontroler dedicat pentru reîncărcarea 
bateriei și alt microcontroler ca convertor de tensiune pentru alimentarea modulului. 
Drept urmare mai jos este aspectul general al plăcii de bază după operațiuni (Figura 4).
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Figura 4. Partea de bio-instrumentație asamblată.

Modulul ECG se bazează pe un circuit integrat ADS1292R, special destinat 
măsurări biopotențialelor cu o rezoluție de 24 de biți. Modulul ADS1292R care a 
fost furnizat de compania ProtoCentral LTD. Versiunea ADS1292R include o funcție 
integrată de măsurare a impedanței respirației. Metoda folosește doi electrozi din 
care un electrod are rol de a injecta curent alternativ de frecvență înaltă, iar al doilea 
are rol de receptor care stabilește diferența de tensiune. Acești electrozi detectează 
modificările electrice, care apar în activitatea electrofiziologică a mușchiului inimii în 
timpul fiecărei depolarizări și repolarizări. ADS1292R reprezintă două amplificatoare 
de bio-instrumentație cu coeficientul de amplificare programabil și un raport de rejecție 
a semnalului de mod comun de -120 dB și un raport semnal-zgomot de 107 dB.

Amplificatorul are banda de frecvență 8.5 kHz și o impedanță de intrare de 100 
MΩ, tensiunea de lucru 2.7÷5.25V. Convertorul analogic-digital de tip delta-sigma 
(∆∑) cu rate de transfer a datelor până la 8000 eșantioane pe secundă. Circuitul 
integrat ADS1292R conține filtre interne RC care au rol de filtrare a interferențelor 
electromagnetice pentru fiecare canal în parte. Banda de frecvență a filtrului este de 
aproximativ 3MHz. Modulul se află pe partea internă a plăcii de bază lipit pe parte 
verso a plăcii cu soclul 3,5 mm spre partea laterală. În conectorul respectiv se introduce 
un conector audio 3,5mm de la care pleacă 3 fire spre pacient cu culorile roșu, albastru 
și respectiv negru. Firele spre pacient au la capete conectoare specializate pentru 
electrozii ECG de unică folosință. Electrozii de unică folosință pot fi atât sterili cât 
și nesterili, pe bază de spumă, conector Ag/AgCl cu hidrogel solid pentru o bună 
conductibilitate la nivelul electrod-piele. Impedanța ridicată se datorează faptului că 
pielea uscată reprezintă un izolator, iar pentru a stabili o conexiune bună este necesar 
de a folosi gel. Acest gel are și dezavantaje, după o anumită perioadă de timp se usucă 
și de asemenea pot cauza iritații ale pielii, ceea ce provoacă o modificare a impedanței 
între electrozi și piele. O altă problemă des întâlnită este stratul de aer dintre electrod 
și piele sau prezența firelor de păr care pot spori impedanța. Astfel se recomandă ca 
preventiv suprafața, unde se vor aplica electrozii să fie prelucrată cu alcool sau dacă 
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este necesar epilarea. Aceasta este necesar atât pentru a avea un semnal bun cât și 
pentru detectarea unor deconectări ale electrozilor. Avantajele unui astfel de tip de 
electrozi reprezintă o aplicare ușoară pe diferite zone anatomice, sunt bioadezivi, ceea 
ce permite utilizarea pentru diferite tipuri de piele cu reducerea reacțiilor alergice. Pe 
larg acest tip de electrozi sunt folosiți în monitorizarea ECG, Holter sau reacției la 
stres. Electrozii se aplică pe corpul pacientului după schema din figura 3.7. Din punct 
de vedere bioelectric culegerea semnalului are loc după principiul un electrod activ 
față de alt electrod activ. În cazul dat se explorează activitatea electrică a cordului în 
plan frontal, prin cele două puncte situate la distanță egală. Tot odată pentru a asigura o 
detecție bună a variației rezistenței cutiei toracice electrozii sunt amplasați pe diagonala 
imaginară a toracelui. Datorită faptului ca proiecția maximală pe triunghiul Einthoven o 
are derivată II, anume aceasta a fost selectată pentru culegerea semnalului ECG (Figura 
5) de către modulul ADS1292R.

Pentru programarea circuitului ADS1292R a fost realizat un program codificat 
în limbajul C care răspunde de comunicarea datelor și prelucrarea lor. Primul pas este 
de a introduce bibliotecile necesare, declararea variabilelor și constantelor, crearea 
subrutinelor, dar și altele. Pentru inițierea modulului ADS1292R se inițializează 
comunicarea SPI și se atribuie pinii de control și comunicare. Datele preluate sunt 
stocate într-un bufer de date în următoarea formă: 24 biți de stare + 24 biți unda de 
respirație + 24 biți unda ECG. Următorul pas constă în separarea  pachetului de date în 
4 byte + 4 byte pentru unda ECG și respectiv respiratorie. 

Figura 5. Modul de amplasare a electrozilor 

Datele sunt separate, apoi are loc procedura de filtrare digitală cu ajutorul unui 
filtru trece-jos de 40 Hz. Procedura de filtrare are loc cu ajutorul unui filtru IIR (Infinite 
ImpulseResponse) de ordinul I . Filtrele IIR sunt mai rapide ca filtrele de tip FIR (Finite 
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ImpulseResponse), necesită mai puțină memorie și mai puțini coeficienți de calcul. 
Filtru IIR reprezintă un filtru digital la care ieșirea este dependentă de valorile de ieșire 
anterioare și valorile de intrare anterioare și curente. Din punct de vedere al funcției de 
transfer acest tip de filtre sunt asemănătoare cu filtre analogice RC. Expresia generală 
pentru ieșirea unui filtru IIR de ordinul n este:

                                 

Valoarea filtrată a semnalului este păstrată în bufer, care mai departe este folosit 
pentru detectarea segmentului QRS. Buferul de filtrare constituie un vector de 250 
de valori, astfel, că semnalul este preluat și prelucrat pentru o fereastră de timp de 2 
secunde la 125 eșantioane/sec.

Procedura de filtrare este urmată de detectarea segmentului QRS. Segmentul QRS 
se determină în mai multe etape și subrutine, care include calculul valori de prag adaptive, 
detectarea maximei și minimului și alte operații. Valoarea calculată a ritmului cardiac 
se afișează pe ecranul dispozitivului în momentul calculări mediei aritmetice pentru 10 
secunde. În funcție de condiții, frecvența ciclului cardiac poate reda informații despre 
starea sistemului cardiac. Chiar dacă avem o singură derivată a electrocardiografiei, se 
poate determina vizual de către specialist prezența unor dereglări electrice sau de altă 
natură, analizând graficul redat pe ecranul prototipului. 

Limitele sanogene ale acestui parametru sunt dependente de vârstă, sex, condiția 
fizică a pacientului și sunt variabile de la subiect la subiect. Totuși s-a propus ca 
valorile marginale care vor declanșa o alarmă sunt valorile mai mici de 60 de bătăi 
pe minut care indică bradicardie și valorile peste 100 de bătăi pe minut care sunt un 
indicator al tahicardiei. Pentru a stabili corectitudinea valorilor prelevate, datele au 
fost comparate cu valorile indicate de dispozitive certificate medical. A fost folosit 
sistemul electrocardiografic MAC 2000 produs de GE Healthcare. Datele au fost 
preluate pe diferite categorii de vârstă și sex, în cadrul Spitalului Serviciului Medical 
al Ministerului Afacerilor Interne. 

Metodologia de testare este următoarea: subiectul se plasează în poziție culcată, 
se atașează electrozii pe membre și torace, în paralel se atașează și electrozii care 
sunt conectați cu prototipul. Preventiv se măsoară presiunea arterială cu ajutorul unui 
tonometru automat Microlife, iar datele sunt introduse în memoria electrocardiografului 
MAC2000. Datele se înscriu în jurnal cu o perioadă de 1-2 minute, astfel putem 
determina variabilitatea datelor față de datele indicate de electrocardiograf (Figura 6). 

    
Figura 6. Afișarea undei ECG (a, cadranul 1), testarea prototipului pe voluntar (b), 

GE MAC2000(c).
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Astfel au fost colectate date pe 10 subiecți, care pe lângă FCC au fost introduse 
datele referitor la vârstă, greutate corporală, înălțime. Conform datelor a fost evaluată 
deviația și eroarea față de datele indicate de electrocardiograful MAC2000 (tab. 1).
Astfel, avem o variație medie de ± 1,2 bătăi pe minut cu deviație standard de 0,748, 
ceea ce indică că algoritmul detectează destul de corect frecvența ciclurilor cardiace. 
Pe display se afișează în primul cadran unda activități electrice a inimii, iar în al doilea 
cadran se afișează curba mișcărilor cutiei toracice. Astfel, la inspirație graficul se 
deplasează în sus, iar la expirație respectiv în jos. Unda ECG este afectată de mișcare 
și factorii tehnici (calitatea contactului, tipul de electrozi, calitatea prelucrări locului 
de plasare a electrozilor). Astfel, la mișcare avem apariția artefactelor de mișcare, care 
influențează negativ asupra algoritmului de detecție a segmentului QRS. Unda ECG 
afișată pe display conține toate elementele morfologice, astfel, se poate distinge unda P, 
complexul QRS, unda T (Tabelul 1).

Tabelul 1. Valorile frecvenței ciclului cardiac și respiratoriu

Nr.
d/o Subiecții

Valorile 
indicate 

de 
prototip

Valorile 
indicate de 
MAC2000

Vârsta
(ani) Sex Greutate

(kg)
Înălțime

(cm)

Presiunea 
arterială
(mmHg)

Rata  
resp.
(resp/
min)

1

Subiect I

51 51

30 M 100 168 115/72 12
2 49 48
3 52 53
4 52 54
5 56 55
6

Subiect II

78 79

30 M 103 182 135/88 14
7 80 78
8 74 76
9 76 74

10 72 72
11

Subiect III

68 68

69 M 86 173 199/127 14
12 65 64
13 70 69
14 70 68
15 69 68
16

Subiect IV

69 68

57 M 85 172 124/81 12
17 66 67
18 66 65
19 66 66
20 68 66
21

Subiect V

68 67

58 M 100 178 128/80 12
22 67 69
23 69 68
24 68 68
25 68 70 
26

Subiect VI

80 81

61 M 92 175 165/93 14
27 83 82
28 82 80
29 84 82
30 82 82
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31

Subiect VII

80 78

53 M 90 173 138/89 14
32 79 81
33 80 80
34 81 79
35 78 80
36

Subiect 
VIII

82 81

66 M 78 174 146/90 14
37 83 81
38 82 82
39 83 83
40 81 83
41

Subiect IX

64 65

43 F 70 170 110/70 12
42 66 64
43 65 66
44 64 66
45 65 64
46

Subiect X

64 66

49 M 115 190 120/80 14
47 63 65
48 64 65
49 66 66
50 65 64

Mișcările respiratorii sunt detectate cu ajutorul tehnologiei măsurări 
transimpedanței toracice (Figura7). În momentul inspirației sau expirației are loc 
variația volumului de lichid, conductibilitatea țesutului și ca urmare are loc schimbarea 
rezistenței electrice. Prin măsurarea rezistenței se poate determina numărul de cicluri 
inspirație-expirație astfel, se calculează frecvența respiratorie. Pentru măsurarea 
impedanței s-a folosit circuitul integrat ADS1292R, care are încorporat circuitul de 
detecție a respirației. Principiul de funcționare se bazează pe injectarea unui curent 
de valoare mică și frecvență înaltă și măsurarea voltajului la nivelul țesutului. Pentru 
monitoarele de pacient, care sunt utilizate în instituțiile medicale această valoare a 
impedanței variază de la 0,1 ohmi până la 5 ohmi. Electrozii de prelevare a semnalului 
electrocardiografic injectează curentul și detectează variația rezistenței circuitului. 
Datele sunt transmise prin interfața SPI către microcontroler, unde sunt analizate. 
În timpul inspirației datorită măriri volumului de aer în raport cu volumul de lichid 
are loc o descreștere a conductibilității, iar distanța între cei 2 electrozi devine mai 
mare astfel, are loc modificarea impedanței. Componenta variabilă la injectarea unui 
curent generează o variație a tensiunii care este citită de ADC și este determinata rata 
respiratorie. De obicei variația impedanței se afla în limitele 0.1Ω÷1Ω, dar depinde 
de valoarea curentului injectat. Pentru modulul ADS1292R valorile sunt 32 kHz, iar 
valoarea curentului 30 µA. Curentul este injectat prin electrozii ECG astfel, se reduce 
numărul de componente necesare monitorizării respiratorii. 

Înregistrarea mişcărilor respiratorii permite obţinerea pneumografiei, cu o pantă 
ascendentă, care reprezintă inspirația, şi o pantă descendentă, reprezentând expirația.

Prin măsurarea transimpedanței cutiei toracice datele prelevate reflectă sub formă 
grafică a mișcărilor cutiei toracice. Folosind algoritmii matematici de filtrare s-a 
determinat profunzimea, ritmul respiraţiei, precum şi variabilitatea ciclului respirator 
(fig.7). Raportul dintre durata pantei inspirației şi cea a expirației este de obicei cuprinsă 
între 0,9 și 0,5, în general inspirația durează 1s şi expirația până la 2 s.
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Figura 7. Înregistrarea  grafică a transimpedanței cutiei toracice (cadranul 2)

Pe panta descendentă se observă o porţiune iniţială, mai rapidă, indicând revenirea 
peretelui toracic la poziţia de repaus şi o a doua porţiune mai lentă, reprezentând retracţia 
pulmonară. Fluxul de date are 125 eșantioane pe secundă, ceea ce duce la încărcarea 
buferului timp de 2 secunde. Dat faptului că frecvența respirației la adult în mod normal 
este de circa 12-18 respirații pe minut și doar procesul de inspirație durează circa 2 
secunde, iar cel de expirație este un pic mai lung, fereastra de timp de 2 secunde afișată pe 
display este inacceptabilă pentru a vizualiza forma de undă, dar și determinarea frecvenței 
respiratorii. Un procedeu de adaptare folosit în acest prototip a fost scăderea numărului 
de eșantioane care sunt introduse în buferul de date. Astfel pe display afișează fiecare 
a 15-a valoare cu un factor de scalare 0,25 cu o fereastră de timp de circa 30 secunde, 
care deja permite atât vizualizarea undei respiratorii cât și calcularea frecvenței. Valoare 
de prag pentru calculare a fost luată în cazul dat 0,5 din diferența minim minus maxim 
datorită faptului ca forma undei nu este atât de abruptă și are așa numitul platou care 
coincide cu linia de referință de obicei. Procesul de determinare a frecvenței respiratorii 
are loc la colectarea tuturor 250 de valori și se măsoară în respirații pe minut iar valoarea 
numerică a numărului de respirații pe minut este afișată pe display.

Totodată, s-a studiat dinamica  modificărilor sincronice a FCC și FR. S-a stabilit 
că odată cu scăderea FR are loc sincron și scăderea FCC ( Tabelul 2).

Tabelul 2. Modificările sincronice ale frecvenței ciclului cardiac și a frecvenței respiratorie

Subiect Vârsta
(ani)

Greutate
(kg)

Înălțime
(cm)

FCC 
normal
(BPM)

FCC cu 
reținerea 
respirației

FR 
normală

FR cu 
reținerea 
respirației

Sex

I 66 78 174 83 59 14 5 M
II 53 90 173 80 78 14 5 M
III 58 100 178 68 65 12 4 M
IV 69 86 173 70 66 14 5 M
V 30 103 182 75 65 14 4 M
VI 61 92 175 82 76 14 5 M
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În rezultatul modificărilor sincronice ale frecvenței ciclului cardiac și ale  
frecvenței respiratorie a fost stabilită posibilitatea determinării funcțiilor cordului și 
sistemului respirator.

Concluzii
1. Componentele electronice și algoritmii matematici implementați în prototipul 

elaborat, au determinat cu o precizie ridicată frecvența ciclului cardiac (±1,2 bătăi/min) 
în comparație cu echipamentul certificat medical.

2. Prototipul elaborat dă posibilitate înregistrarea și afișarea pe display 
variabilitatea transimpedanței cutiei toracice, care reflectă profunzimea, ritmul 
respiraţiei, precum şi variabilitatea ciclului respirator.

3. Datele prelevate (electrocardiografia, pneumografia, pulsul, frecvența 
mișcărilor respiratorii) sunt analizate, afișate pe ecran și pot fi transmise wireless la 
distanță, folosind tehnologiile Bluetooth, Wi-Fi.

4. Dispozitivul elaborat este ergonomic, compact, cu greutate redusă și 
universalitate, poate fi recomandat pentru monitorizarea în dinamică a funcțiilor unor 
organe vitale și a stării  generale a sănătății integrale a organismului uman.
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