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Sammanfattning 
 
Företaget Caretech har som avsikt att utveckla en modul för överföring av puls, blodtryck och 
eventuella framtida givare via deras befintliga patientlarmsystem (trygghetslarm). Detta för att 
möjliggöra central övervakning av patientstatus vad det gäller puls och blodtryck. För att 
åstadkomma detta krävs ett interface mellan Caretechs system och på marknaden befintliga 
givare för puls och blodtryck. Innehållet i rapporten beskriver de delar av projektet som 
Caretech anser kan vara publika. 
Interfacet skall helst byggas med komponenter som är kända och använda av Caretech i deras 
övriga produktsortiment. Ett absolut krav på utrustningen är att den med lätthet kan handhas 
av patienten själv genom enkla handgrepp etc. 
Utrustningen bygger på en mikrocontroller som via RS232 och TTL gränssnitt tar emot, 
processar och överför data till en radiomodul, med vilken överföring till befintlig mottagare 
(trygghetslarm) sker. Överföringen till central övervakningsplats sker därefter med traditionell 
modemöverföring. 
 
 
 



Abstract 
 
Caretech is a company, which creates wireless system for patient’s alarms. Caretech would 
like to develop a module for transmitting pulse and blood pressure measurements in 
corresponding alarm system, which would be monitored from a central location. To achieve 
this, they should construct an interface for sensors that are presently available on the open 
market. The Content of this report describes the parts of the projekt that Caretech wants to be 
public. 
The interface should preferable be assembled with components already in use with other 
Caretech products. A crucial requirement is that it should be easy for the patient to operate 
with a suitable handle grip.  
The equipment is build around a micro-controller which through RS-232 and TTL interfaces, 
receives sensor signals, processes them and transfers the data to a radiomodule, this in turn 
transmits the data to an existing receiver (patient alarm). The data is then transmitted to a 
central service, through a traditional modem transfer. 



 4

Förord  
 
 Denna rapport dokumenterar mitt examensarbete på civilingenjörsprogrammet elektroteknik 
vid EISLAB, instutitionen för systemteknik, Luleå Tekniska Universitet. Examinator för 
examensarbetet är Per Lindgren, universitetslektor inom digital design. Examensarbetet är 
utfört under 2005 hos företaget Caretech i Kalix. 
Att få avsluta med ett utvecklingsprojekt på ett företag till skillnad från skolans labbsalar har 
varit mycket stimulerande och lärorikt. Insikten att man ställs inför problem som att 
kommunicera med leverantörer, företagets interna kommunikationer och inte bara rent 
tekniska problem har varit mycket givande. Att få utföra projektet på ett företag där man 
direkt kan inse ett värde på marknaden har varit oerhört intressant och stimulerande. Utan det 
stöd och hjälp som Caretech AB:s personal bidragit med hade givetvis projektet varit svårt att 
genomföra. Ett stort tack till min handledare Henrik Isaksson hårdvaru- och mjukvaru- 
utvecklare på Caretech AB.  
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Kapitel 1 - Inledning 
 
 
Caretech AB har utvecklat högkvalitativa larm- och trygghets- produkter för hem och 
sjukvård i 25 år. Deras produkter samlas under varunamnen Smart Call och I-Care [3]. 
På uppdrag av Caretech AB har ett interface mellan caretechs trådlösa tryghetslarmsystem 
Smart Call (Bilaga A) och puls/blodtrycksgivare utvecklats.  
Projektets övergripande mål är att konstruera ett generellt interface som via olika gränssnitt 
kan kommunicera med yttre givare och vidarebefordra information till Caretechs befintliga 
trygghetstelefoni. Interfacet har utvecklats mot en blodtrycksgivare som kommunicerar via 
TTL-gränssnitt och en pulsgivare som kommunicerar via  
RS232-gränssnitt. Tillägg av ytterligare givare som stöder dessa gränssnitt görs enkelt genom 
förändring i mjukvaran.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Bland de elementäraste mätningar för att avgöra en patients status eller förändringar i en 
patients sjukdomstillstånd är att mäta puls och blodtryck. Dock kräver i normalfallet detta att 
sjukvårdspersonal är närvarande. Men i dagens samhälle där resursbristerna ofta är stora 
möjliggör denna utrustning att patientstatus kan inhämtas från ett oändligt antal patienter till 
en central övervakning oavsett var patienten bor. Denna typ av utrustning öppnar också 
möjligheter för patienter att vara hemmaboende och fortfarande känna trygghet 
Den utrustning som är framtagen kräver dock en aktiv handling från patienten för att initiera 
provtagning, detta i sin tur är också positivt eftersom en utebliven mätning skulle kunna 
larmas i den centrala utrustningen och kan antyda att inte allt står rätt till med patienten. 
 
Caretech AB vill utveckla en produkt som kan kommunicera med olika medicinska givare och 
sedan översätter datat till begriplig form och skickar vidare denna via deras befintliga 
trygghets telefoni. Kommunikationen med givare innefattar handskakning, inläsning och 
sortering av vad som är relevant data så att onödigt data inte belastar tryghetstelefonin. 
Eftersom givare från olika företag inte använder samma kommunikationsprotokoll eller 
gränssnitt så utvecklas interfacet för att hantera 3 olika gränssnitt, dessa är: TTL-nivåer, 
RS232-nivåer och analoga nivåer. 
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1.2 Syfte 
 
Tanken med produkten är att en patient med redan befintligt trygghetslarmsystem själv skall 
kunna initiera en blodtrycks eller pulsmätning som via befintligt system överförs till centralt 
placerad motagningsutrustningn (figur 1). Förutsättningen för att detta skall fungera är att 
utrustningen är så lättmanövrerad och säker att den kan handhas själv av patienten. 
 

 
Figur 1: Produkten i befintligt trygghetslarmsystem, BT = blodtryck, P = puls, TL= 
trygghetslarm, x = framtida givare 
 
Syftet är ytterst att ett alltmer personalglest sjukvårds och äldreboende på ett enkelt och 
kostnadseffektivt sätt skall kunna göra de elementäraste kontrollerna av patienter utan att 
dessa behöver uppsöka eller uppsökas av vårdpersonal vid varje tillfälle. 
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1.3 Mål 
 
Målsättningen för examensarbetet är att ta fram en fungerande prototyp enligt den av Caretech 
angivna kravspecifikationen (Bilaga B). Prototypframställningen ska innefatta hårdvarudelen 
inklusive kretskortsdesign. Samt framtagning av programvara för den ingående 
mikrocontrollern. Viktiga parametrar som skall uppfyllas är: 

• Säker funktion - Patientdata får inte gå förlorade pga. tekniska fel. Handhavandefel på 
grund av t.ex. missad knapptryckning från patienten bör också programmässigt 
upptäckas och korrigeras.  

• Lättanvänd - Inställning och handhavande av interfacet ska vara lätt. 
• Strömsnålhet – Eftersom Caretechs övriga produkter kan operera med batteridrift över 

längre tider bör även denna hårdvara klara detta.  
• Både nät och batteridrift – Möjlighet till drift via adapter bör finnas.  

 

1.3.1 Framtida visioner 
 
Eftersom det interface som tagits fram är förhållandevis universellt och lättanpassningsbart 
kan det mycket väl tänkas användas till andra medicinska givare i framtiden t.ex. 
blodsockergivare, våg etc. 
För närvarande är kommunikationen från interfacet mot trygghetslarmet enkelriktad men kan 
lätt kompletteras med dubbelriktad kommunikation för att exempelvis kvitteras från 
övervakande personal till patienten. 
 

1.3.2 Förutsättningar 
 
Företaget Caretech har i sina tidigare produkter utvecklat kretskorten i CAD programmet 
EDWin och vill även att detta projekt skall ritas i detta program. Prototypkorten beställes från 
ett företag i Norge och är enkel eller dubbelsidiga med bestämda mått för minsta ledarstorlek, 
viastorlek och mellanrum mellan ledare. Montering och testning har skett i Caretechs 
företagslokaler i Kalix där lödstationer och plats funnits.  
För att utveckla mjukvaran lånades ett verktyg dom heter ICD2 av Caretech. Tillsammans 
med gratis programvara från Microchip möjliggör denna programmering och viss debugning 
av processorn när den är på plats i kretsen. Val av komponenter baserar sig på komponenter 
som Caretech använder sig av i sitt produktsortiment. Funktionsväljaren är vald för att passa 
inneslutningen som redan fanns framtagen. Väljaren har 8 lägen vilket gör att kretsen max kan 
hantera 8 olika sorters givare. Valet av givare som projektet begränsas av är gjort av caretech.  
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1.4 Översiktlig beskrivning av interfacet 
 
Interfacet kan delas upp i följande moduler (figur 2):  

• Kommunikation med givare via RS-232 [8] och TTL [9] nivåer samt en analog ingång 
(används ej för blodtryck och pulsmätning) 

• Mikroprocessor PIC3232 [4] 
• Radiomodul TR1001 [5] 
• Spänningsförsörjning via batteri eller adapterdrift av både interface och givare. 

 

 
Figur 2: Blocköversikt av interface. 
 
Eftersom processorn endast har en seriell ingång används en analog switch för att möjliggöra 
kommunikation seriellt direkt via TTL nivåer och seriellt via RS232 nivåer genom att 
antingen koppla igenom TTL nivåerna direkt till processorn eller genom att koppla igenom 
TTL nivåer från en RS232 översättare. Radiodelen i kretsen är identisk med andra produkter 
från Caretech och har möjlighet till dubbelriktad kommunikation även om detta inte används 
för tillfället. 
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Kapitel 2 - Utveckling av hårdvara 
 
I samband med arbetets start framarbetades en kravspecifikation tillsammans med personal 
från Caretech (Bilaga B). De komponenter som används skall helst vara sådana som redan 
ingår i Caretech’s produktionsortiment. Den färdiga prototypen skall vara användbar och 
inbyggd i en av Caretechs redan framtagna inneslutning. Därför är konstruktionen av kretskort 
begränsad till vad denna inneslutning kan acceptera. Kretsen är uppbyggd på ett 2 lagers 
kretskort och innehåller 89 komponenter och 88 Vias. I figur 3 visas det färdigbyggda 
kretskortet och en blockbeskrivning av de olika delarna.  
 

 
Figur 3: Färdigmonterat kretskort och blockbeskrivning av de olika delarna. 
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2.1 Utveckling av hårdvara 

2.1.1 Val av sensorer  
 
Valda givare är en blodtrycksgivare från OMRON (figur 4) och en pulsoxiometer från 
NONIN (figur 5). Valet av givare gjordes på grundval av att de är på marknaden beprövade 
givare. Dessa givare är lätta att manövrera och kräver ingen förkunskap eftersom ingen 
tolkning av datat behövs av patienten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Omron blodtrycksgivare         Figur 5: Nonin pulsoxiometer 
 

2.1.2 Kretskort 
 
Utvecklingen av kretskortet är gjord i edWin2000 (Cad-program för kretsutveckling) och 
baseras på befintligt kretskortmått för att få plats i befintlig låda. Kortet är dubbelsidigt med 
komponenter på en av sidorna. Prototypkort har sedan beställts (figur 6-7). 

 

 
Figur 6: Komponentsida                Figur 7: Lödsida 
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2.1.3 Seriekommunikation 
 
Processorn har en inbyggd USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver 
Transmitter) som används för att ta emot data från sensorerna. Men eftersom sensorerna 
använder olika gränssnitt för sina seriella överföringar har en analog switch [7] med inbyggda 
skyddsdioder används för att kunna välja mellan typ av interface. Detta fungerar så att när 
t.ex. pulsoxiometern, som använder RS232** som gränssnitt, ska användas aktiveras 
spänning till en RS232 interfacekrets som översätter datat till TTL*-nivåer som sedan släpps 
igenom till processorn via den analoga switchen. Liknande för blodtrycksgivaren stängs 
RS232-interfacekretsen [6] av och kopplas bort via switchen som istället kopplar in TTL 
signaler direkt från anslutningskontakten på kretskortet. Inga extra skydsdioder används 
eftersom den analoga switchen har inbyggda skyddsdioder.  
 
*TTL är förkortning för transistor-transistor logic och är en vanlig typ av digital krets som 
skapar sin utsignal från 2 bipolära transistorer. [9]  
 
**RS232 är en standard för seriekomunikation publicerad av Electronics Industries 
Association (EIA). Standarden innehåller specifikationer för signalegenskaper, timing, 
spänning och ström. [8] 

2.1.4 Processor 
 
Processorn är en PIC18LF2320 (Bilaga D) och är en relativt kraftfull processor med mycket 
extrafunktioner, t.ex 2 avbrottsnivåer där de olka avbrotten kan programeras individuelt för att 
antingen ge högt eller lågt avbrott, där högt har högst prioritet. Processorn har 8kbyte internt 
flash-programminne som kan självprogrammeras och programmeras via ICSP (In-Circuit 
Serial Programming), processorn har även 1kbyte RAM-minne och 1kbyte EEprom-minne för 
att spara inställningar i strömlöst tillstånd. Processorn har en intern oscillator som kan 
programmeras för ett antal olika frekvenser och håller en frekvens inom 1 % från valt värde. I 
aktivt läge klockas processorn av den interna oscillatorn, som för närvarande är inställd på att 
hålla 4Mhz och är tillräckligt exakt för seriell kommunikation samt radiokommunikation. I 
vilande läge klockas extrafunktionerna av en 32kHz kristall som driver den interna 
realtidsklockan och även de extrafunktioner som är aktiva beroende på vilken givare som är 
vald. Strömförbrukningen i inaktivt läge ligger runt 1 mikroampere vilket ger en lång 
batterilivslängd. I aktivt läge förändras strömförbrukningen beroende på vilken givare som är 
vald och om givaren behöver spänningsmatning från interfacet. Typiskt ska processorn ligga i 
inaktivt läge 99 % av tiden, vilket gör att strömförbrukningen i helhet blir mycket låg. Den 
låga strömförbrukningen i inaktivt läge beror dels på processorns egenskaper och dels på att 
delar av interfacet stängs av helt, såsom radiodelen och RS232 delen. 

2.1.5 Radiomodul 
Radimodulen baseras på en TR1001 (bilaga E) som är en tranciever för 868,35 Mhz och 
behöver få externa komponenter. Radiomodulen drar i inaktivt läge mycket lite ström och 
aktiveras endast kort tid för sändning av data vilket gör denna del av kretsen strömsnål.  
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Kapitel 3 - Utveckling av mjukvara 
 

3.1 Utvecklingsverktyg. 

 
All mjukvara är utvecklad i assembler med utvecklingsverktyget MPLAB från microchip. 
Simulering av mjukvaran har gjorts via den inbyggda simulatorn i MPLAB och simulering via 
ICD2 (ICD2 är hårdvara som programmerar processorn och hjälper till med debuggning) som 
stegar processorn genom programmet med bestämda brytpunkter eller steg, vartefter minnet 
och status kan läsas från processorn in till MPLAB. För att möjligjöra debuggning genom 
ICD2 måste koden skrivas in i processorn i ett debuggningsläge, det som egentligen görs då är 
att genererad kod från mplab läggs in först i processorn och möjligjör övervakning. MPLAB 
är gratis och finns på microchip’s hemsida för nerladdning [10]. Den kompletta koden 
återfinns i bilaga F. Till MPLAB finns även en C kompilator men eftersom denna inte är 
gratis har all kod skrivits i assembler. 
Figur 8 visar MPLAB med två kodfönster öppna i högra övre hörnet. I underkant ses en 
utläsning av minnet för debuggning. Rutan längs till höger är projektrutan där alla filer som 
ingår i projektet visas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figur 8: MPLAB layout 
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3.2 Program 

3.2.1 Huvudloop: 
Huvudloopen hanterar inläsning av vilken 
funktion som är vald och hanterar så att rätt kod 
körs beroende på detta. 
 
Kort beskrivning av huvudloop (figur 8): 
 

1. Först initieras kretsen till att hålla alla 
strömförbrukare inaktiva (detta görs 
endast en gång, första gången man 
aktiverar interfacet efter det att det varit 
strömlöst). 

2. Vald funktion läses in 
3. Kontroll av ”sleepflagga”. Denna flagga 

används av de specifika funktionerna för 
att berätta för huvudloopen när resultat 
skickats via radio och processorn ska 
sättas i strömsparläge. Vid nyuppstart av 
kretsen kommer flaggan vara satt. 

4. Hårdvara aktiveras beroende på vald 
funktion 

5. Vald funktion körs. Om funktionen anser 
att mätningen är klar sätts 
”sleepflaggan” och kommer i steg 7 att 
sätta processorn i stömsparläge. 

6. Kontroll av ”sleepflagga” för att 
eventuellt sätta processorn i 
strömsparläge. 

7. Inaktiverar hårdvara för att spara ström, 
och sätter upp villkor för att aktivera 
processorn beroende på vilken funktion 
som är vald. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Figur 8: Flödesschema för huvudloop 
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3.2.2 Programmodul blodtrycksmätning 
 
Blodtrycksmätningen använder serieporten med en hastighet av 4800 baud. 
Kommunikationen sker via TTL-nivåer och är dubbelriktad. Kommunikationen initieras 
genom att processorn skickar ett initieringsmeddelande till blodtrycksgivaren som svarar med 
ett ”OK”- meddelande när givaren är redo för kommunikation. Initieringsmedelandet skickas 
20 gånger med någon sekunds mellanrum, detta för att blodtrycksgivaren ej kan sättas i 
komuniceringsläge under tiden en mätning sker. 20 
Försök täcker både tiden för mätning och tiden för 
misslyckad mätning. När initieringen är avklarad 
efterfrågar processorn data från givaren, t.ex. senaste 
blodtryck, antal lagrade värden etc. Kommunikation 
med blodtrycksgivaren startas på 3 olika sätt: 

• Genom knapptryckning på interfacet. 
• 5 minuter efter det att givaren senast varit 

använd (och inkopplad mot interfacet) 
• Med ett bestämt tidsintervall, ca 1 timme. 

 
Främst ska patienten efter mätning av blodtryck själv 
trycka på knappen, men om detta skulle glömmas bort 
kommer datat att skickas senast en timme efter 
mätning. 
 
Kort beskrivning av blodtrycksmätningen (figur 9): 
 

1. Kommunikation med givaren initieras. 20 
försök att initiera givaren görs med kort 
tidsfördröjning. Detta för att givaren inte svarar 
om den är upptagen med att mäta blodtryck. 

2. Efterfrågar hur många lagrade mätvärden som 
finns i givaren. Detta för att kunna avsluta direkt 
om givaren ej har några lagrade mätvärden. 

3. Efterfrågar det senaste mätvärdet 
4. Resultatet från steg 3 är ett mätvärde och en 

datumstämpel med sekundnogrannhet från 
givaren. Här jämförs datumstämpeln med 
datumstämpeln från senaste skickade data som 
finns lagrat i minnet. Om datumstämplarna är 
lika hoppas steg 5 över. 

5. Skickar datat via radio. 
6. Avslutar funktionen och sätter ”sleepflaggan” 

för att sätta processorn i inaktivt läge. Här sätts 
även villkor för aktivering av processorn upp. 

 

 

 
                  Figur 9: Flödesschema blodtrycksmät.  
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3.2.3 Programmodul pulsmätning  
 
Pulsmätningen initieras med en knapptryckning på interfacet. Hårdvaran aktiverar då 
spänningsmatning till givaren som börjar strömma data. Datat är indelat i olika fält som 
återkommer med regelbundna intervall [1]. Dessa olika datafält beskrivs i bilaga F. På grund 
av att givaren är långsam att starta används fältet som ger längsta medelvärdesbildningen. 
Datat skickas då ett antal sådana mätvärden visat samma uppgift och då anses stabilt. 
 
Kort beskrivning av Pulsmätning (figur 10): 

1. Kontrollerar om datat är redo att skickas iväg genom att kontrollera ”data ok”-flaggan. 
Om datat är ok sker hopp till steg 5, annars till steg 2, 

2. Kontroll av synkning mot datat sker och flaggor sätts för detta. Om synk hittats sker 
hopp till steg 3. Synk kollas även var 5:e byte för att säkerställa funktion. Om tappad 
synk sker hopp till steg 6. 

3. Datat läses in beroende på räknaren som räknar hur många bytes av datat som lästs in. 
Inläst data kontrolleras även mot tidigare data (datat kommer kontinuerligt från 
givaren 3 gånger i sekunden) och om datat varit stabilt en viss tid kommer flaggan för 
att just det datat är stabilt att sättas. 

4. Kontroll av alla flaggor för data stabilt. Om allt data är stabilt sätts ”data ok”-flagga 
för att indikera att all data är redo att skickas och all hårdvara stängs av. Annars 
avslutas funktionen i väntan på att nästa byte från räknaren ska läsas. 

5. Data skickas via radio och hårdvara stängs av (igen). Sleepflagga sätts. 
6. Alla räknare och flaggor återställs (utom sleep). Steg 6 hanterar fel vid t.ex. tappad 

synkronisering, men används även efter det att datat har skickats.  
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Figur 10: Flödesschema pulsmätning 
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3.2.4 Programsimulering 
  
Simuleringen har skett med hjälp av mjukvarusimulatorn i MPLAB och genom att använda 
utvecklingsverktyget ICD2:s möjlighet att köra program instruktionsvis direkt i processorn 
genom att antingen stega instruktioner steg för steg eller genom att sätta brytpunkter i koden 
där processorn ”pausar”. Efter varje steg eller brytpunkt kan man därefter läsa vad som finns i 
processorns minne för att sedan lättare hitta eventuella fel. 
 

3.2.5 Funktionsverifiering 
 
Funktionstestning av programmen har skett under hela utvecklingstiden. Möjligheter till 
oändliga loopar har undvikits och testats. I både puls och blodtrycksprogrammen har hopp 
som kan resultera i oändliga loopar undvikits helt med undantag för funktioner som tagit 
processorn ur inaktivt läge. I övrigt har funktionerna testats och simulerats för alla möjliga 
situationer. 
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Kapitel 4 - Användning 
 

4.1 Anslutningar 
 
Huvudanslutningen till interfacet består av en 8-polig modularkontakt (figur 11, markering 
A), men möjligheten att montera en kontaktlist (figur 11, markering B) med samma 
anslutningar som modularkontakten finns också. 
De anslutningar som finns till interfacet är (utritade i figur 11): 

1. GND 
2. Spänningsmatning till interfacet 
3. 3V ut 
4. Analog ingång 
5. TTL ingång (ansluten till rx på serieporten via analog switch) 
6. TTL ingång (ansluten till tx på serieporten via analog switch) 
7. RS-232 TX (ansluten till tx på serieporten via analog switch) 
8. RS-232 RX (ansluten till rx på serieporten via analog switch) 

Figur 11: Anslutningar 
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4.2 Inställning av funktionsväljare 
 
Funktionsväljaren (Figur 12) kan ställas i 9 lägen beroende på vilken givare som är ansluten. 
Efter vald funktion bör man initiera en mätning genom knapptryckning på interfacet för att 
försäkra sig om att endast nya data kommer att skickas i framtiden. Detta eftersom 
blodtrycksgivaren exempelvis har ett internt minne där data lagras. 
 
Lista över funktioner (utmärkta i figur 12):  

1. OMRON blodtrycksgivare 
2. NONIN pulsoxiometer 
3. Framtida givare 
4. Framtida givare 
5. Framtida givare 
6. Framtida givare 
7. Framtida givare 
8. Framtida givare 
9. Framtida givare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12: Funktionsväljare 
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4.3 Användning av inkodade givare 

4.3.1 OMRON blodtrycksgivare 
 
Vid användning av blodtrycksgivare från OMRON skall funktionsväljaren ställas i läge 1 
(kapitel 5.2).  
Användning av blodtrycksgivaren görs enligt användarmanual för givaren.  
Data från givaren skickas sedan till interfacet och vidare via radio enligt tre olika procedurer.  

1. En knapptryckning aktiverar interfacet som startar kommunikation med 
blodtrycksgivaren, detta indikeras genom att indikeringsfönstret på interfacet blinkar 
grönt och att texten ”Comunicating” visas i givarens display.  

2. Kommunikation med givaren startas även automatiskt fem minuter efter det att 
givaren senast varit aktiv.  

3. För att säkerställa att data skickas startas även kommunikation med givaren en gång i 
timmen.  

 
Kontroll av datat sker i interfacet så att inte gammalt data skickas fler än en gång.  
När nytt data hittats skickas detta vidare via radio, detta indikeras av ett konstant grönt 
sken i indikeringsfönstret under tiden som datat skickas. 

4.3.2 NONIN pulsoxiometer 
 
Vid användning av pulsoxiometer från NONIN skall funktionsväljaren ställas i läge 2 (kapitel 
5.2). 
Pulsmätning initieras genom knapptryckning på interfacet som då aktiverar 3V 
matningsspänning till pulsoxiometern. Detta indikeras genom att indikeringsfönstret på 
interfacet blinkar grönt och att givarens mätplatta lyser röd. Mätningen tar ungefär 30 
sekunder, när data från givaren är stabila skickas dessa vidare via radio. Detta indikeras av ett 
konstant grönt sken i indikeringsfönstret under tiden som datat skickas. 
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Kapitel 5 - Resultat 
 
Den slutgiltiga prototypen (figur 13) uppfyller väl kravspecen, (bilaga B) förutom att den 
endast har en analog ingång på grund av fysisk begränsning. De viktiga parametrarna 
strömsnålhet, lättmanöverbarhet och storlek uppnåddes med gott resultat. Författaren har 
också uppfattningen att Caretech är nöjda med resultatet och kommer att arbeta vidare med 
produkten och anpassa den till fler givare i framtiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13: Resultat 
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Kapitel 6 - Slutsatser 
 
Den slutgiltiga prototypen kan anses vara komplett och överensstämma väl med den kravspec 
som låg till underlag för projektet. Min uppfattning är att även Caretech är nöjda med 
utvecklingen och kommer att använda den i sitt produktsortiment. 
Som nämnts i rapporten är det också en grund för fortsatt utveckling för anslutning av fler 
framtida givare. 
Som examensarbete anser jag att det också har varit lyckat och väl överensstämmande med 
min utbildning. Både framtagning av hårdvara och mjukvara har varit intressant och givande. 
I den här typen av utveckling förekommer givetvis en hel del testning, dels för att förstå 
funktioner, dels för att hitta de optimala lösningarna. Det gäller givetvis både hårdvara och 
mjukvara. 
En annan lärorik erfarenhet är att man i ett företag som utvecklar utrustning måste skapa sig 
kontaktvägar både internt och externt för att ta del av andras erfarenheter och kunskaper.  
Uppdragsgivaren och författaren är nöjda med den framtagna prototypen och det arbete som 
jag nedlagt.  
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Bilaga A - Smart Call produktblad 
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Bilaga B - Kravspec 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Interface 

3V Batteridrift 
9V Adapterdrift 

Serieport med 
TTL och RS232 

Möjligheter 
 

Analoga ingångar 
0-3V & 0- 10V 

NONIN 
Pulsoxiometer 

RS232 

OMRON 
Blodtrycksgivare 

TTL Radiosändare 

Lysdioder för 
funktionsin-

dikering 

Funktions-
väljare 

Liten 

Strömsnål 



 23

Bilaga C - Komponentlista  
 
Radiodel 
Benämning Värde/Typ Enhet 
R1 100 Ω 
R2 270k Ω 
R3 1.5M Ω 
R4 10k Ω 
R5 100k Ω 
R6 5.6k Ω 
R7 270k Ω 
C2 100n Farad 
C3 100p Farad 
C4 10µ Farad 
C5 100p Farad 
L3 10n Henry 
L4 100n Henry 
IC1 TR1001  
 
RS232 
Benämning Värde/Typ Enhet 
R14 1k Ω 
T1 PNP/857  
C8 0.1µ Farad 
C13 0.1µ Farad 
C14 0.1µ Farad 
C15 0.1µ Farad 
IC5 RS232/MAX3232  
 
Spänningsmatning 
Benämning Värde/Typ Enhet 
R8 470 Ω 
R9 220 Ω 
R18 0 Ω 
R19 0 Ω 
R21 10k Ω 
R24 10k Ω 
R25 100k Ω 
C6 1µ Farad 
C7 1µ Farad 
D1   
D5   
IC4 LM317  
T3 BSS84  
J1-J4 Batterihållare  
 
RS232/TTL Switch 
Benämning Värde/Typ Enhet 
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R10 1k Ω 
R11 1k Ω 
R13 57k Ω 
C16 0.1µ Farad 
IC6 Analog switch/MAX4736  
 
3V Matning 
Benämning Värde/Typ Enhet 
R12 1k Ω 
T2 PNP/857  
 
Processor / Programmering / Funktionsväljare 
Benämning Värde/Typ Enhet 
R28 18k Ω 
R22 470k Ω 
R26 100k Ω 
R29 100k Ω 
R30 100k Ω 
R31 100k Ω 
C9 100n Farad 
C10 33p Farad 
C11 33p Farad 
C1,C1* 100µ Farad 
SW3 Funktionsväljare  
IC2 Processor/18LF2320  
X1 Kristall/32kHz  
 
Övrigt 
Benämning Värde/Typ Enhet 
R17 100k Ω 
R23 220 Ω 
R16 220 Ω 
R33 180 Ω 
LED2 Röd  
LED1 Grön/Röd  
SW1 Switch  
SW2 Switch  
IC3 Temp givare/DS18s20 Används Ej 
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Bilaga D - Teknisk spec. för processor 
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Bilaga E - Teknisk spec. för radiomodul 
 

 



 27

Bilaga F - Assemblerkod 
 
main.asm 
 
 TITLE  "5232" 
 SUBTITLE "VERSION 0.0" 
 __CONFIG H'300001', H'08' 
 __CONFIG H'300002', H'00' 
 __CONFIG H'300003', H'0E' ; WDT = mjukvara, 512 ms  
 __CONFIG H'300005', H'81' ; Inte A/D på PORTB 
; __CONFIG H'300006', H'01' ; DEBUG 
 __CONFIG H'300006', H'81' ; 
  
 LIST P=18F2320  ;directive to define processor 
 #include <P18F2320.INC> ;processor specific variab le definitions 
 #include "include/5232.inc" 
  
;************************************************** **************************** 
;Variable definitions 
; These variables are only needed if low priority i nterrupts are used.  
; More variables may be needed to store other speci al function registers used 
; in the interrupt routines. 
 
  CBLOCK 0x080 
  WREG_TEMP      ;variable used for context saving  
  STATUS_TEMP      ;variable used for context savin g 
  BSR_TEMP       ;variable used for context saving 
  ENDC 
 
  CBLOCK 0x000 
  EXAMPLE       ;example of a variable in access RA M 
  ENDC 
 
;********************;EEPROM data 
; Data to be programmed into the Data EEPROM is def ined here 
 
  ORG 0xf00000 
 
  ;DE "Test Data",0,1,2,3,4,5 
 
;************************************************** **************************** 
;Reset vector 
 
  ORG 0x0000 
 
  goto Main      ;go to start of main code 
 
;************************************************** *******************************************
******************************************* 
;High priority interrupt vector 
 
  ORG 0x0008 
 
  bra HighInt     ;go to high priority interrupt ro utine 
 
;************************************************** **************************** 
;Low priority interrupt vector and routine 
 
  ORG 0x0018 
 
  movff STATUS,STATUS_TEMP ;save STATUS register 
  movff WREG,WREG_TEMP   ;save working register 
  movff BSR,BSR_TEMP   ;save BSR register 
 
  ; Kolla om serieport 
  BTFSS PIR1,RCIF    ;kollar mottagnings interrupt flaggan 
  GOTO end_uart_recieve 
  CALL  int_uart_recieve  ;(int_uart.inc) 
  BCF  PIR1,RCIF   ; rensart uart interrupt flaggan  
end_uart_recieve: 
 
  ; Kolla om timer3 
  BTFSS PIR2,TMR3IF    ;kollar timerflaggan 
  GOTO end_timer3_interrupt 
  CALL  int_timer3    ;(int_timers.inc) 
  BCF  PIR2,TMR3IF   ; rensar timer3 interrupt flag gan 
end_timer3_interrupt: 
 
  ; kolla timer2 
  BTFSS PIR1,TMR2IF    ; kollar timer2 flaggan 
  GOTO  end_timer2_interrupt 
  CALL  int_timer2    ; (int_timers.inc) 
  BCF  PIR1,TMR3IF   ; rensar timer3 interrupt flag gan 
end_timer2_interrupt: 
 
  ; kolla tryck knapp 
  BTFSS INTCON3,INT2IF   ; kollar int2 interrupt fl aggan 
  GOTO  end_int2_interrupt 
  CALL int_extint2    ; (int_extint.inc) 
  BCF  INTCON3,INT2IF  ; rensar int2 interrupt flag gan 
end_int2_interrupt: 
 
  movff BSR_TEMP,BSR   ;restore BSR register 
  movff WREG_TEMP,WREG   ;restore working register 
  movff STATUS_TEMP,STATUS ;restore STATUS register  
  retfie 
 
;************************************************** **************************** 
;High priority interrupt routine 
HighInt: 
 
; * 
 
  retfie FAST 
 
;************************************************** **************************** 
 
 
Main: 
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 MOVLW H'63' 
 MOVWF OSCCON        ; ställer in klock källa och f rekvens 
 CALL  hw_init        ; (hw_init.inc)  
 BSF  sleep_control,ENTER_SLEEP ; sätter sovflaggan   
     
sleep_loop 
 ; läs funktion och initiera hårdvara 
 CALL  read_function     ; (read_funcion.inc) läser  vilken funktion som är inställd 
 
 BTFSC sleep_control,ENTER_SLEEP  ; om klocka tagit  processorn ur sleep (interrupt koden 
sätter sleep flagan igen) 
 GOTO active_loop       ; hoppar till aktiva funkti oner ett varv för eventuell 
uppväckning av klockan 
 
 CALL hw_init_function_specific  ; (hw_init.inc) 
 
 
active_loop: 
 BTFSC function_select,PULS_METER   ; om pulsgivare  är vald  
 CALL  read_pulse        ; (uart_pulse.inc) 
  
 BTFSC function_select,BLOOD_PRESSURE ; om blodtryc ksgivare är vald 
 CALL read_b_press       ; (blood_pressure.inc) 
 
 
 BTFSC function_select,NO_FUNCTION2  ; framtida fun ktioner 
 BSF  sleep_control,NO_FUNCTION_SLEEP  
  
 BTFSC function_select,NO_FUNCTION3  ; framtida fun ktioner 
 BSF  sleep_control,NO_FUNCTION_SLEEP 
  
 BTFSC function_select,NO_FUNCTION4  ; framtida fun ktioner 
 BSF  sleep_control,NO_FUNCTION_SLEEP 
 
 BTFSC function_select,NO_FUNCTION5  ; framtida fun ktioner 
 BSF  sleep_control,NO_FUNCTION_SLEEP 
 
 BTFSC function_select,NO_FUNCTION6  ; framtida fun ktioner 
 BSF  sleep_control,NO_FUNCTION_SLEEP 
 
 BTFSC function_select,NO_FUNCTION7  ; framtida fun ktioner 
 BSF  sleep_control,NO_FUNCTION_SLEEP 
 
 MOVF sleep_control,1     ; kolla om någon sleep fl agga är satt 
 BTFSS STATUS,Z       
 GOTO quit_active_loop     ; hoppa till sleep i sån na fall 
 
; BTFSC sleep_control,ENTER_SLEEP 
; GOTO  quit_active_loop     ; hoppa till sleep 
  
 GOTO  active_loop 
 
quit_active_loop: 
 CALL set_sleep       ; (hw_init.inc) (olika beroen de på funktionsval) 
 ; åter från sleep -> kolla om det händer något 
 GOTO  sleep_loop 
 
 
 #include "hw/hw_init.inc" 

#include "hw/read_function.inc" 
 #include "hw/blood_pressure.inc" 
 #include "hw/uart_pulse.inc" 
 #include "radio/radiotx.inc" 
 #include "radio/tx_send.inc"  
 #include "interrupt/int_uart.inc" 
 #include "interrupt/int_timers.inc" 
 #include "interrupt/int_extint.inc" 
 #include "conv.inc" 
  END  
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Blood_pressure.inc 
 
;*** read_b_press ********************************* *********************** 
; 
; Skapad:    2005-05-03 (Johan Nordin) 
;  Senast ändrad:  2005-06-01 (Johan Nordin) 
; 
; Info: 
;      Komunicerar med blodtrycksgivare via funktio nen  
;      b_press_send_command, Kontrolerar läst värde  från  
;      givare och jämför med senaste skickade värde , om  
;      ej lika skicka via radio.    
;************************************************** *********************** 
 
; konstanter för: b_press_command 
B_PRESS_SETUP     EQU d'0'       ; bit 0 indikerar setup  
B_PRESS_DATA_COUNT   EQU d'1'      ; bit 1 indikera r datacount 
B_PRESS_END     EQU d'2'       ; bit 2 indikerar en d 
B_PRESS_VERSION    EQU d'3'      ; bit 3 indikerar version 
B_PRESS_LAST_PRESS   EQU d'4'      ; bit 4 indikera r sista uppmätta värde 
;konstanter för: b_press_recieve_status 
B_PRESS_RECEIVE_TIMEOUT  EQU d'0'      ; tid att vä nta innan fråga om data igen 
B_PRESS_COMM_ERROR   EQU d'7'      ; flagga för kom unikationsfel 
  
read_b_press 
 MOVF sleep_control,0 
 BTFSS STATUS,Z 
 GOTO b_press_end 
 
 ; sätt blodtrycksgivare i komunikationsläge 
 BSF  b_press_command,B_PRESS_SETUP     ; skicka ko mando SETUP 
 CALL  b_press_send_command  
 BTFSC b_press_receive_status,B_PRESS_COMM_ERROR  ;  kolla komunikationsfel 
 GOTO b_press_error           ; hoppa till slut i s ånna fall 
 ; förutsätter komunikationsläge 
 BSF  b_press_command,B_PRESS_DATA_COUNT   ; skicka  komando DATA_COUNT 
 CALL  b_press_send_command  
 BTFSC b_press_receive_status,B_PRESS_COMM_ERROR  ;  kolla komunikationsfel 
 GOTO b_press_error           ; hoppa till slut i s ånna fall 
 ; kolla om det finns data i blodtrycksgivaren 
  MOVF b_press_receive_buff3,0       ; flyta höga b yten till W 
  IORWF b_press_receive_buff4,0       ; inclusive o r med lägre byten 
  BTFSC STATUS,Z            ; om 0 finns inget värd e  
  GOTO b_press_end           ; hoppa i sånna fall u t 
 ; hämta senaste datat 
 BSF  b_press_command,B_PRESS_LAST_PRESS   ; skicka  komando LAST_PRESS 
 CALL  b_press_send_command  
 BTFSC b_press_receive_status,B_PRESS_COMM_ERROR  ;  kolla komunikationsfel 
 GOTO b_press_error        ; hoppa till slut i sånn a fall  
 ; Jämför värdet med senaste sparade värde kolla ch ksumma 
  MOVF b_press_receive_buff3,0 
  XORWF b_press_receive_buff4,0 
  XORWF b_press_receive_buff5,0 
  XORWF b_press_receive_buff6,0 
  XORWF b_press_receive_buff7,0 
  XORWF b_press_receive_buff8,0 
  XORWF b_press_receive_buff9,0 
  XORWF b_press_receive_buff10,0 
  XORWF b_press_receive_buff11,0 
  XORWF b_press_receive_buff12,0 
  XORWF b_press_receive_buff13,0 
  XORWF b_press_receive_buff14,0   ; chksumma resul tatet = 0 om allt OK 
  BTFSS STATUS,Z 
  GOTO read_b_press       ; börja om annars 
  
  MOVF b_press_receive_buff3,0    ; flytta år till W 
  XORWF b_press_last_year,0     ; jämför med senast  sparat år 
  BTFSS STATUS,Z         ; om lika så blir Z = 1 ->  jämför mer 
  GOTO b_press_new_data 
  MOVF b_press_receive_buff4,0    ; flytta år till W 
  XORWF b_press_last_month,0     ; jämför med senas t sparad månad 
  BTFSS STATUS,Z         ; om lika så blir Z = 1 ->  jämför mer 
  GOTO b_press_new_data 
  MOVF b_press_receive_buff5,0    ; flytta år till W 
  XORWF b_press_last_date,0     ; jämför med senast  sparat dag 
  BTFSS STATUS,Z         ; om lika så blir Z = 1 ->  jämför mer 
  GOTO b_press_new_data 
  MOVF b_press_receive_buff6,0    ; flytta år till W 
  XORWF b_press_last_hour,0     ; jämför med senast  sparat timme 
  BTFSS STATUS,Z         ; om lika så blir Z = 1 ->  jämför mer 
  GOTO b_press_new_data 
  MOVF b_press_receive_buff7,0    ; flytta år till W 
  XORWF b_press_last_min,0     ; jämför med senast sparat minut 
  BTFSS STATUS,Z         ; om lika så blir Z = 1 ->  jämför mer 
  GOTO b_press_new_data 
  MOVF b_press_receive_buff8,0    ; flytta år till W 
  XORWF b_press_last_sec,0     ; jämför med senast sparat sekund 
  BTFSS STATUS,Z         ; om lika så blir Z = 1 ->  jämför mer 
  GOTO b_press_new_data 
 
 GOTO b_press_no_new_data      ; verkar vara samma data  
b_press_new_data 
 MOVFF b_press_receive_buff3,b_press_last_year 
 MOVFF b_press_receive_buff4,b_press_last_month 
 MOVFF b_press_receive_buff5,b_press_last_date 
 MOVFF b_press_receive_buff6,b_press_last_hour 
 MOVFF b_press_receive_buff7,b_press_last_min 
 MOVFF b_press_receive_buff8,b_press_last_sec 
 MOVFF b_press_receive_buff11,b_press_last_dia_l 
 MOVFF b_press_receive_buff12,b_press_last_sys_l 
 MOVFF b_press_receive_buff13,b_press_last_pul_l 
 ; skicka data via radio 
 V3_ON_OFF OFF             ; stänger 3V till pulsmä taren 
 TIMER_2 OFF,0             ; inaktiverar timer2 
  
 SERIAL_PORT OFF            ; inaktiverar serieport  
 LED GREEN,ON             ; indikerar sändning med grön diod 
 MOVLW H'48'              ; indikerar blodtrycksgiv are 
 MOVWF DATA_0 
 MOVLW H'01'              ; indikerar att en använd er givaren 
 MOVWF DATA_1 
 
 MOVFF b_press_last_pul_l,TEMP0 
 CLRF TEMP1 
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 LFSR FSR0,TEMP0 
 LFSR FSR1,TEMP2            ; resultat i TEMP2,TEMP 3 
 CALL byte2bcd 
 MOVFF TEMP2,DATA_3 
 MOVFF TEMP3,DATA_2 
 
 MOVLW H'A0'              ; A används som utfyllnad stecken 
 IORWF DATA_2,1         
 
 MOVFF b_press_last_dia_l,TEMP0       ; konverterar  diaboliskt tryck till bcd 
 CLRF TEMP1 
 LFSR FSR0,TEMP0 
 LFSR FSR1,TEMP2            ; resultat i TEMP2,TEMP 3 
 CALL byte2bcd 
 MOVFF TEMP3,DATA_4 
 MOVFF TEMP2,DATA_5 
 MOVLW H'A0'              ; A används som utfyllnad stecken 
 IORWF DATA_4,1         
 
 MOVFF b_press_last_sys_l,TEMP0 
 CLRF TEMP1 
 LFSR FSR0,TEMP0 
 LFSR FSR1,TEMP2            ; resultat i TEMP2,TEMP 3 
 CALL byte2bcd 
 MOVFF TEMP3,DATA_6 
 MOVFF TEMP2,DATA_7 
 MOVLW H'A0' 
 IORWF DATA_6,1             ; rensar 4 översta bita rna i  
 CALL radio_send_message 
 LED GREEN,OFF            ; sändning klar, släck di od 
 GOTO b_press_end 
 
b_press_no_new_data 
 ; Avsluta komunikationsläge 
 BSF  b_press_command,B_PRESS_END     ; skicka koma ndo END 
 CALL  b_press_send_command  
 BTFSC b_press_receive_status,B_PRESS_COMM_ERROR  ;  kolla komunikationsfel 
 GOTO b_press_end            ; hoppa till slut i så nna fall 
b_press_error 
 
b_press_end 
 BSF sleep_control,ENTER_SLEEP 
 RETURN 
 
 
 
;*** b_press_send_command ************************* *********************** 
; 
; Skapad:    2005-05-03 (Johan Nordin) 
;  Senast ändrad:  2005-06-01 (Johan Nordin) 
; 
; Info: 
;      Hanterar komunikationen med blodtrycksgivare  
;      Skickar komando -> vänta 1sekund -> kolla om  ok svar 
;       ej ok svar -> sänd om (upp till 20 gånger, givare kan vara upptagen) 
;       om ok svar -> returera resultat i receive b uffer 
; 
; Register:  
;    IN:    
;     b_press_command: 
;      bit B_PRESS_SETUP     : sätter givaren i kom unikationsläge 
;      bit B_PRESS_DATA_COUNT   : efterfrågar antal et data i givaren 
;      bit B_PRESS_VERSION   : efterfrågar givarens  version 
;      bit B_PRESS_LAST_PRESS  : efterfrågar senast e mätvärde 
;      bit B_PRESS_END     : avslutar komunikations läge 
;    OUT:  
;     recieve_status: 
;      bit B_PRESS_RECEIVE_TIMEOUT : används intern t i funktionen 
;      bit B_PRESS_COMM_ERROR  : flagga för misslyc kad komunikation med givare 
 
;konstanter för: b_press_recieve_status 
B_PRESS_RECEIVE_TIMEOUT EQU d'0'   ; tid att vänta innan fråga om data igen 
B_PRESS_COMM_ERROR EQU d'7'    ; flagga för komunik ationsfel 
;************************************************** *********************** 
b_press_send_command  
 
 CLRF b_press_receive_status 
 CLRF b_press_error_counter 
 
b_press_repeat_send 
 
 ; -----------  rensar mottagningsbuffert 
 MOVLW  d'18'  
 MOVWF  b_press_receive_buff_counter 
 ; sätter upp pekare för data som ska skickas 
 LFSR FSR1,b_press_receive_buff0  
 CLRF POSTINC1 
 DECF b_press_receive_buff_counter 
 BTFSS STATUS,Z 
 BRA  $-6            ; receive_counter kommer även vara 0 
 ; sätt upp pekare för svaret 
  LFSR FSR1,b_press_receive_buff0 
  
 ;---------- skriver till sändningsbuffert 
 BTFSS b_press_command,B_PRESS_SETUP    ; SETUP com mand 
 GOTO b_press_send_end_setup 
  MOVLW h'00' 
  MOVWF b_press_send_buff0      ; skriv om med peka re om tid 
  MOVWF b_press_send_buff1 
  MOVWF b_press_send_buff2 
  MOVWf b_press_send_buff3 
  MOVWF b_press_send_buff4 
  MOVWf b_press_send_buff5 
  MOVWF b_press_send_buff6 
  MOVWf b_press_send_buff7 
  MOVWF b_press_send_buff8 
  MOVWf b_press_send_buff9 
  MOVWF b_press_send_buff10 
  MOVWF b_press_send_buff11 
  MOVLW d'12'      
  MOVWF b_press_send_buff_counter    ; 12 byte ska skickas 
b_press_send_end_setup 
 
 BTFSS b_press_command,B_PRESS_DATA_COUNT  ; SETUP command 
 GOTO b_press_send_end_data_count 
  MOVLW h'43' 
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  MOVWF b_press_send_buff0     ; skriv om med pekar e om tid 
  MOVLW h'4E' 
  MOVWF b_press_send_buff1 
  MOVLW h'54' 
  MOVWF b_press_send_buff2 
  MOVLW h'30' 
  MOVWf b_press_send_buff3 
  MOVLW h'30' 
  MOVWF b_press_send_buff4 
  MOVLW d'5'      
  MOVWF b_press_send_buff_counter    ; 5 byte ska s kickas 
b_press_send_end_data_count 
 
 BTFSS b_press_command,B_PRESS_END    ; SETUP comma nd 
 GOTO b_press_send_end_end 
  MOVLW h'45' 
  MOVWF b_press_send_buff0      ; skriv om med peka re om tid 
  MOVLW h'4E' 
  MOVWF b_press_send_buff1 
  MOVLW h'44' 
  MOVWF b_press_send_buff2 
  MOVLW h'FF' 
  MOVWf b_press_send_buff3 
  MOVLW h'FF' 
  MOVWF b_press_send_buff4 
  MOVLW d'5'      
  MOVWF b_press_send_buff_counter    ; 5 byte ska s kickas 
b_press_send_end_end   
 
 BTFSS b_press_command,B_PRESS_VERSION   ; VERSION command 
 GOTO b_press_send_end_version 
  MOVLW h'56' 
  MOVWF b_press_send_buff0      ; skriv om med peka re om tid 
  MOVLW h'45' 
  MOVWF b_press_send_buff1 
  MOVLW h'52' 
  MOVWF b_press_send_buff2 
  MOVLW h'30' 
  MOVWf b_press_send_buff3 
  MOVLW h'30' 
  MOVWF b_press_send_buff4 
  MOVLW d'5'      
  MOVWF b_press_send_buff_counter    ; 5 byte ska s kickas 
b_press_send_end_version 
 
 BTFSS b_press_command,B_PRESS_LAST_PRESS  ; LAST_B LOOD_PRESS command 
 GOTO b_press_send_end_last_press 
  MOVLW h'4D' 
  MOVWF b_press_send_buff0      ; skriv om med peka re om tid 
  MOVLW h'45' 
  MOVWF b_press_send_buff1 
  MOVLW h'53' 
  MOVWF b_press_send_buff2 
  MOVLW h'00' 
  MOVWf b_press_send_buff3 
  MOVLW h'00' 
  MOVWF b_press_send_buff4 
  MOVLW h'00' 
  MOVWF b_press_send_buff4 
  MOVLW h'00' 
  MOVWF b_press_send_buff4 
  MOVLW d'7'      
  MOVWF b_press_send_buff_counter   ; 5 byte ska sk ickas 
b_press_send_end_last_press 
 
; -------------------SKICKA------------------------ --------------- 
 ; sätter upp pekare för data som skaskickas 
  LFSR FSR0,b_press_send_buff0 
 ; skickar data 
 LED GREEN,ON 
b_press_send_loop 
 BTFSS  TXSTA,TRMT 
 BRA  $-2           ; väntar på redo att skicka ny byte  
 MOVF POSTINC0,0         ; flyttar värde till W och  räknar upp minnesadress 
 MOVWF TXREG           ; och skickar datat 
 DECF b_press_send_buff_counter,1   ; ränar ner ski cka byte räknaren 
 BTFSS  STATUS,Z  
 GOTO b_press_send_loop  
 LED GREEN,OFF 
 
 BCF b_press_receive_status,B_PRESS_RECEIVE_TIMEOUT    ; rensar flagga för timeout  
 TIMER_2 ON,D'2'              ; sätter väntetiden 1 s 
b_press_recieve_wait_loop 
 BTFSS b_press_receive_status,B_PRESS_RECEIVE_TIMEO UT  
 GOTO b_press_recieve_wait_loop 
;------------------KONTROLERA SVARET--------------- ------------------ 
; kontrolera första 2 byte är "O","K"  
; om 2 första byten är "N","O" så fråga igen, räkna  upp error räknare 
; om 2 första byten är annat så fråga igen, räkan u pp error räknare 
 MOVLW H'4F' ; "O" 
 XORWF b_press_receive_buff0,0 
 BTFSS STATUS,Z 
 GOTO b_press_send_data_err 
 MOVLW H'4B' ; "K" 
 XORWF b_press_receive_buff1,0 
 BTFSS STATUS,Z 
 GOTO b_press_send_data_err 
 GOTO b_press_send_data_ok 
 
b_press_send_data_err 
 
 ; väntar 1 sekunder extra vid fel 
 BCF b_press_receive_status,B_PRESS_RECEIVE_TIMEOUT    ; rensar flagga för timeout  
 TIMER_2 ON,D'2'           ; sätter väntetiden 2s 
b_press_recieve_resend_wait 
 BTFSS b_press_receive_status,B_PRESS_RECEIVE_TIMEO UT  
 GOTO b_press_recieve_resend_wait 
 ; ränkar upp antal felförsök 
 INCF b_press_error_counter  
 MOVLW d'20'             ; max 20 fel 
 XORWF b_press_error_counter,0 
 BTFSS STATUS,Z 
 GOTO b_press_repeat_send        ; om inte 20 så sk icka om 
 ; för många felskickningar 
 BSF  b_press_receive_status,B_PRESS_COMM_ERROR 
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b_press_send_data_ok 
 CLRF b_press_command         ; rensar komandoval 
 RETURN 
 
;*** int_timer2_b_press *************************** ************************ 
; 
; Skapad:    2005-05-03 (Johan Nordin) 
;  Senast ändrad:  2005-06-01 (Johan Nordin) 
; 
; Ändringar: 
; 
; Info:  
;      sätter timeoutflaggan. (väntetiden för att v änta på data har gått ut) 
;************************************************** ************************ 
int_timer2_b_press 
 BSF b_press_receive_status,B_PRESS_RECEIVE_TIMEOUT  
 RETURN 
 
;*** int_timer3_b_press *************************** ************************ 
; 
; Skapad:    2005-06-01 (Johan Nordin) 
;  Senast ändrad:   
; 
; Ändringar: 
; 
; Info:  
;      Används för att ta processorn periodmässigt ur sleep 
;************************************************** ************************ 
int_timer3_b_press 
 CLRF sleep_control       ; tar processorn ur sleep  för att läsa mätvärde 
 RETURN 
 
;*** int_extint2_b_press ************************** ************************* 
; 
; Skapad:    2005-06-01 (Johan Nordin) 
;  Senast ändrad:  
; 
; Ändringar: 
; 
; Info:  
;      Används för att ta processorn ur sleep vid k napptryckning 
;      Om dubbelklickning (dubbelt interrupt) så  
;      skickas senaste datat igen (genom att radera  årsdatat  
;      och därmed göra så att processorn tror att d et är nytt data 
;************************************************** ************************ 
int_extint2_b_press 
 BTFSS sleep_control,ENTER_SLEEP   ; kollar om proc essorn varit i sleep 
 CLRF b_press_last_year      ; annars rensa årsdata  
 CLRF sleep_control       ; tar processorn ur sleep  
 
 RETURN 
 
;*** int_uart_b_press ***************************** *********************** 
; 
; Skapad:    2005-05-03 (Johan Nordin) 
;  Senast ändrad:  2005-06-01 (Johan Nordin 
; 
; Info: 
;      Sparar data från givaren i receive buffer fö r blodtrycksgivaren 
;      Skriver till datat via pekare (kollar så att  man inte skriver 
;      till minne utöver bufferten). 
;************************************************** *********************** 
int_uart_b_press; 
 
 BTFSC sleep_control,ENTER_SLEEP 
 GOTO int_uart_b_press_sleep 
 MOVF uart_byte_buffer,0 
 MOVWF POSTINC1 
 INCF b_press_receive_buff_counter 
 CLRF uart_byte_buffer 
 MOVLW d'17'           ; ser till att man inte skri ver  
 SUBWF b_press_receive_buff_counter,0  ; till minne  som inte finns 
 BTFSS STATUS,N          ; om det blir någe  
  LFSR FSR1,b_press_receive_buff0    ; fel på räkna ren 
 GOTO int_uart_b_press_end 
 
int_uart_b_press_sleep 
 TIMER_3_10_SEC ON,D'0',D'30'     ; 5 minuter till sändning 
 
 
 ; verkar inte få något vettigt som svar när proces sorn klockas i 32KHz 
 ; går inte att skilja på av och påsättning av giva ren =( 
 ;MOVF uart_byte_buffer,0 
 ;MOVWF POSTINC1        
 ;INCF b_press_receive_buff_counter 
 ;MOVLW d'5' 
 ;XORWF b_press_receive_buff_counter,0 
 ;BTFSC STATUS,Z 
 ;LFSR FSR1,b_press_receive_buff0    ; fel på räkna ren 
 
 
int_uart_b_press_end 
 RETURN 
 
;*** hw_b_press *********************************** *********************** 
; 
; Skapad:    2005-05-03 (Johan Nordin) 
;  Senast ändrad:  2005-06-01 (Johan Nordin) 
; 
; Info: 
;      Sätter serieporten för 4800baud 
;      Sätter uarten att ta data från ttl ingångarn a 
;      Aktiverar 3V till givaren 
;      Avaktiverar RS232 krets (görs i sleep funkti on också) 
;      Aktiverar serielporten 
;************************************************** *********************** 
hw_b_press 
 
 SETTINGS_SERIAL_PORT _4M,4800 
 NOP 
 NOP 
 NOP 
 NOP 
 NOP 
 
 UART_INPUT TTL     ; sätter switchen till att ta s ignaler från TTL till uart 
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 V3_ON_OFF ON 
 RS232_ON_OFF OFF 
 SERIAL_PORT ON 
 
 RETURN 
  
;*** hw_b_press_sleep ***************************** *********************** 
; 
; Skapad:    2005-05-03 (Johan Nordin) 
;  Senast ändrad:  2005-06-01 (Johan Nordin) 
; 
; Info: 
;   Inaktiverar, 3V ut, RS232 krets, Dioder, Timer2 , serieport 
;   Sätter processor i sleep, interrupt på extint2 och timer3 
;   Återställer processorklocka efter interrupt 
;************************************************** *********************** 
hw_b_press_sleep 
 ; stänger strömförbrukare 
 UART_INPUT TTL 
 V3_ON_OFF OFF       ; stänger 3V till pulsmätaren 
 RS232_ON_OFF OFF      ; Stänger rs232 motagare 
 LED RED,OFF       ; släcker röd diod 
 LED GREEN,OFF       ; släcker grön diod 
 TIMER_2 OFF,0       ; inaktiverar timer3 
 BLINK GREEN,OFF      ; inaktiverar blink 
 SERIAL_PORT OFF      ; inaktiverar serieport 
  
; - - - -  - - -     

LED RED,ON 
 SET_SLEEP NORMAL,ON     ; förbereder systemklockan  för sleep 
 TIMER_3_10_SEC ON,D'0',D'1'  ; 1*10s fördröjning 
 SLEEP          ; Sätter processorn i sleep 
 NOP 
 BTFSC sleep_control,ENTER_SLEEP ; kollar om dags a tt sluta sova 
 BRA  $-6        ; annars hoppa tillbax till sleep 
 SET_SLEEP NORMAL,OFF     ; återställer systemklock an 
 BSF sleep_control,ENTER_SLEEP 
 LED RED,OFF 
; ------- - - - -   
 
 ; -----------  rensar mottagningsbuffert för tolkn ing av svar i sleep 
 ; ingen mening eftersom det inte går att skilja på  av och påsättning =( 
 ;MOVLW  d'18'  
 ;MOVWF  b_press_receive_buff_counter 
 ; sätter upp pekare för data som ska skickas 
 ;LFSR FSR1,b_press_receive_buff0  
 ;CLRF POSTINC1 
 ;DECF b_press_receive_buff_counter 
 ;BTFSS STATUS,Z 
 ;BRA  $-6          ; receive_counter kommer även v ara 0 
 ; sätt upp pekare för svaret 
  ;LFSR FSR1,b_press_receive_buff0 
 ; ----------  mottagningsbufferten är nu redo att ta emot data. 
 
 ; aktiverar sleep 
 ; aktiverar interupts för väckning ur sleep 
 
 EXTINT_2 ON        ; aktiverar externt interrupt2 
 SET_SLEEP TIMER1_CLK_IDLE,ON  ; förbereder systemk lockan för sleep 
 TIMER_3_10_SEC ON,D'0',D'240'  ; aktiverar efter 4 0 minuter 10s * (6 * 40 = 240) 
  
 SETTINGS_SERIAL_PORT _32k,4800 ; uart kan ta proce ssor ur sleep 
 SERIAL_PORT ON       ; aktiverar serieport 
 SLEEP          ; Sätter processorn i sleep 
 NOP 
 BTFSC sleep_control,ENTER_SLEEP ; kollar om dags a tt sluta sova 
 BRA  $-6        ; annars hoppa tillbax till sleep 
 
 TIMER_3_10_SEC OFF,d'0',d'0' 
 SET_SLEEP TIMER1_CLK_IDLE,OFF   ; återställer syst emklockan 
 ;EXTINT_2 OFF       ; inaktiverar externt interrup t2 
 SERIAL_PORT OFF      ; inaktiverar serieport 
 CLRF sleep_control 
 RETURN 
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Hw_init.inc 
 
;*** hw_init ************************************** *********************** 
; 
; Skapad:    2005-03-15 (Johan Nordin) 
;  Senast ändrad:  2005-04-07 (Johan Nordin) 
; 
; Ändringar: 
; 
; Info: 
;   Serieport: 
;      baudrate = 9600 
;      asynchronous mode 
;      8-bitars motagning 
;      Motagningsinterrupt = av, Mottagningsinterru pt har låg prioritet 
;   Timer0: 
;      8 bitars timer (T0CON:6 = 1) 
;      Startad (T0CON:7 = 1) 
;      Prescaler 1:4 (T0CON2:0 = 001)   
;   Timer2: 
;      Postscaler 1:4 (T2CON6:3 = 0011) 
;      Prescaler 1:4 (T2CON1:0 = 01) 
;      Timer2 interrupt har låg prioritet 
;   ExtInt2:  
;      Interruptet är låg prioritet (INTCON3:INT2IP ) 
;      Interrupt på rising edge (INTCON:INTEDG2) 
;************************************************** ************************ 
 
hw_init 
 
 ; rensar portar 
 CLRF   LATA 
 CLRF   LATB 
 CLRF   LATC 
 
 ; sätter portriktiningar riktningar 
 MOVLW   TRISA_SETTING 
 MOVWF   TRISA 
 MOVLW   TRISB_SETTING 
 MOVWF   TRISB 
 MOVLW   TRISC_SETTING 
 MOVWF   TRISC 
 
 RADIO_SLEEP       ; ser till att radion ej är igån g 
  
 ; Sätter upp interrupt 
 BSF    RCON,IPEN   ; Använder olika interrupt nivå er 
 BSF    INTCON,GIEH   ; Aktiverar högprioritetsinte rupt 
 BSF    INTCON,GIEL  ; Aktiverar lågprioritetsinter upt 
  
 ; ställer in serieporten 
 MOVLW   d'25' 
 MOVWF   SPBRG     ; sätter baudrate = 9600 
 BSF    TXSTA,BRGH  ; Använder hög baudrate inställ ning (mindre % fel) 
 BCF    TXSTA,SYNC  ; Sätter asynchronous mode 
 BCF    RCSTA,RX9   ; 8-bitars mottagning 
 BCF    IPR1,RCIP  ; Sätter serieportens interrupt till låg prioritet 
 
 
 
 ; Inställningar för timer0  Används för radion 
 MOVLW   H'C1'       ; Timer 0 
 MOVWF   T0CON 
 
 ; Inställningar för timer2 
 MOVLW   b'00011001' 
 MOVWF    T2CON 
 BCF    IPR1,TMR2IP    ; timer2 interrupt har låg p rioritet 
 MOVLW   d'5'      
 MOVWF   TMR2 
 
 ; Inställningar för timer3 
; MOVLW   b'00001000'     ; prescaler 1:2 internal clock 
; MOVWF   T3CON 
 BCF    IPR2,TMR3IP    ; timer3 interrupt har låg p rioritet 
  
 
 ; Inställningar för externt interupt 2 
 BCF  INTCON3,INT2IP     ; interuptet är låg priori tet 
 BSF  INTCON2,INTEDG2    ; interupt på rising edge 
 RETURN 
 
 
;*** hw_init_function_specific ******************** *********************** 
; 
; Skapad:    2005-03-15 (Johan Nordin) 
;  Senast ändrad:   
; 
; Info: 
;      Anropas av huvudloop och väljer funktion  
;      beroende på vilken inställning som har lästs  in 
;      från funktionsväljaren 
;************************************************** *********************** 
hw_init_function_specific 
 BTFSC   function_select,PULS_METER  ; om pulsgivar e är vald  (PULSE_METER in bits.inc) 
 CALL   hw_pulse        ; (uart_pulse_inc) 
  
 BTFSC   function_select,BLOOD_PRESSURE ; om blodtr ycksgivare är vald 
 CALL   hw_b_press        ; (blood_pressure.inc) 
 
 RETURN 
 
;*** set_sleep ************************************ *********************** 
; 
; Skapad:    2005-03-15 (Johan Nordin) 
;  Senast ändrad:  
; 
; Info: 
;      Anropas av huvudloop och väljer sleep funkti on 
;      att anropa beroende på inställning som lästs  
;      från funktionsväljaren 
;************************************************** *********************** 
set_sleep 
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 BTFSC sleep_control,NO_FUNCTION_SLEEP  ; kolla om ingen giltig funktion har gjort att 
processorn ska sättas i sleep 
 CALL no_function_sleep_control    
 
      ; rensar sleep flaggor 
 BTFSC function_select,PULS_METER   ; om pulsgivare  är vald  (PULSE_METER in bits.inc) 
 CALL hw_pulse_sleep       ; (uart_pulse.inc) 
 
 BTFSC function_select,BLOOD_PRESSURE  ; om blodtry cksgivare vald 
 CALL hw_b_press_sleep      ; (blood_pressure.inc) 
 RETURN 
 
;*** no_function_sleep_control ******************** *********************** 
; 
; Skapad:    2005-05_06 (Johan Nordin) 
;  Senast ändrad:  
; 
; Info: 
;      Om ingen giltig funktion valts med funktions väljaren 
;       används denna funktion för att sätta proces sorn  
;      i sleep 
;      Eftersom funktionsbyte mitt i avläsning komm er 
;      resultera att sleep funktionen för den hårdv ara 
;      som var vald kommer exikveras -> denna funkt ion 
;      behöver ej stänga av hårdvara, endast sätta  
;      processorn i sleep. Som standard används kna ppen 
;      för att ta processorn ur sleep 
;************************************************** *********************** 
no_function_sleep_control 
 ; Aktiverar interrupt för att ta kretsen ur sleep 
 EXTINT_2 ON         ; aktiverar externt interrupt2  
 SET_SLEEP NORMAL,ON      ; förbereder systemklocka n för sleep 
 SLEEP           ; Sätter processorn i sleep 
 SET_SLEEP NORMAL,OFF      ; återställer systemkloc kan 
 EXTINT_2 OFF        ; inaktiverar externt interrup t2 
 RETURN 
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uart_pulse.inc 
 
;******************************** Rev ************* *********************************** 
; 
; Skapad:    2005-03-15 (Johan Nordin) 
;  Senast ändrad:  2005-04-05 (Johan Nordin) 
; 
; Ändringar: 
;   2005-03-21: Lagt till registerbeskrivningar & f ilhuvud   
;      Hoppar över hela funktionen om PULSE_DATA_RE ADY är satt.  
;       /Johan Nordin 
;   2005-03-29: Sensorn är för långsam för att stän gas av och på på tillräckligt  
;      fort för att kunna köras var 5e sekund. Måst e istället använda  
;      knapp för mätning.   
;       /Johan Nordin 
;   2005-04-05: Formaterar pulse och syredata till BCD kod och skickar via radio 
;      Stänger av pulssensor såfort datat klart 
;      Mätning startas vid knapptryckning (hw_init. inc)(int_extint.inc) 
;       /Johan Nordin 
;   2005-04-06: TIMER2 används för att sätta proces sorn i sleep  
;      om ingen puls går att läsa (hw_init.inc)(int _timers.inc) 
;       /Johan Nordin 
;   2005-04-07: bugfix - fel värden eftersom bit7 i  låga byten används. Skiftat  
;       ner bit0 från höga byten och bit1 till bit0  i höga byten 
;       /Johan Nordin 
; 
;******************************** Filregister ***** *********************************** 
; 
; Läser in pulsväde och syresättningsvärde 
; Värden kommer hamna i filregistren: 
;  pulse_oxygen_last    ; syresättnigsvärde i %  
;  pulse_last_h     ; höga byten av pulsen 
;  pulse_last_l     ; låga byten av pulsen 
; statusregister 
;  pulse_recieve_status: 
;   bit0:  NEW_BYTE   ; indikerar ny byte från seri eporten 
;   bit1: FIVE_BYTE_SYNC  ; indikerar fullt hittad 5byte synk 
;   bit2: FRAME_SYNC   ; indikerar full frame synk 
;   bit3: MISSED_BYTE   ; indikerar missad byte (in te läst innan porten skrivit över) 
används inte nu 
;   bit4: PRE_FIVE_SYNC  ; indikerar att ett första  5 byte synktecken har hittats 
;   bit5:       ; används ej 
;   bit6:       ; används ej 
;   bit7:       ; används ej 
;  pulse_send_ok 
;   bit0:  PULSE_STABLE   ; indikerar att pulsen är  stabil (stabil i 
0.33*PULSE_STABLE_CONSTANT sekunder) 
;   bit1:  OXYGEN_STABLE   ; indikerar att syresätt ningen är stabil (stabil i 
0.33*PULSE_OXYGEN_STABLE_COUNTER sekunder) 
;   bit2:  BAD_VALUE    ; indikerar dåligt pulsvärd e (511) 
;   bit3:  
;   bit4:  
;   bit5:  
;   bit6:  PULSE_DATA_READY  ; indikerar när puls o ch syresättning är redo för att 
skickas 
;   bit7:  PULSE_DATA_SENT  ; indikerar att puls ha r skickats iväg 
;************************************************** *********************************** 
 
read_pulse 
 
 ; kollar om data redan är ok 
 BTFSC pulse_send_ok,PULSE_DATA_READY  ; kollar dat a ok flagga 
 GOTO pulse_data_ok        ; hoppa i sånna fall til l pulse_data_ok och skicka 
datat 
 
 ; kolla om det finns ny byte att läsa 
 BTFSS pulse_recieve_status,NEW_BYTE 
 GOTO  pulse_return  
 
 ; kolla om vi hittat 5 bytes synk 
 BTFSC pulse_recieve_status,FIVE_BYTE_SYNC 
 GOTO pulse_five_byte_sync 
 
 ; här har man ännu inte hittat någon synk 
  
 MOVLW b'00000001'        ; leta efter synk tecken 
 XORWF uart_byte_buffer,0 
 BTFSS STATUS,Z 
 GOTO  pulse_no_sync 
 
 ; här har vi eventuellt hittat ett synctecken 
 ; kolla om man hittat ett för 5 bytes sedan -> hit tat 5 byte synk 
 
 BTFSS pulse_recieve_status,PRE_FIVE_SYNC 
 GOTO first_sync_char 
 ; här har vi hittat andra 5 bytes synkpulsen 
 ; återstår att kolla om det var 5 tecken sedan  
 ; vi hittade den första.. om inte så börja om =( 
 MOVLW H'0005'         ; kolla om räknaren räknat t ill 5 
 SUBWF pulse_five_byte_counter,0 
 BTFSC STATUS,Z     
 GOTO  found_five_byte_sync     ; om den har det ->  hittat synk 
 
 MOVLW H'0005'         ; kolla om räknaren < 5 
 SUBWF pulse_five_byte_counter,0   
 BTFSS STATUS,N     
 GOTO  pulse_end_recieve      ; om mindre än 5 fort sätt 
  
 GOTO pulse_restart       ; annars börja om =(     
 
 
found_five_byte_sync 
  
 BSF  pulse_recieve_status,FIVE_BYTE_SYNC  ; Sätter  flagga för hittad 5 byte sync 
 CLRF pulse_five_byte_counter       ; Rensar 5 byte  räknaren 
 CLRF pulse_frame_counter        ; Rensar frame räk naren 
 GOTO pulse_end_recieve         ; leta framsynk på nästa byte =) 
  
first_sync_char 
 BSF  pulse_recieve_status,PRE_FIVE_SYNC  ; Hittat första synktecknet - > sätt för 
sync flaga; Rensa 5 byte räknaren 
 GOTO pulse_end_recieve         ; vänta 5 byte och se om det kommer ett till 
synk tecken 
pulse_no_sync 
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 GOTO  pulse_end_recieve         ; inget synktecken  så avsluta 
   
 
pulse_five_byte_sync         
 ; kolla om fortfarande sync 
 MOVLW H'0005'            ; kolla om räknaren räkna t till 5 
 SUBWF pulse_five_byte_counter,0 
 BTFSS STATUS,Z     
 GOTO  pulse_not_fifth_byte        ; om inte så let a efter framesync eller data 
 ; synkbyte - kolla om synktecken 
 MOVLW b'00000001'           ; leta efter synk teck en 
 XORWF uart_byte_buffer,0 
 BTFSS STATUS,Z 
 GOTO  pulse_restart   ; om inte synktecken så börj a om (tappad synk, ska inte hända) 
 ; synktecken på rätt plats 
  
 CLRF pulse_five_byte_counter      ; startar om 5 b yte räknaren 
 GOTO pulse_end_recieve        ; ingen mening att l eta frame eftersom vi är på 
synctecken  
 ; kolla om '1' i bit0 i byten då pulse_five_byte r äknaren = 1 
 
pulse_not_fifth_byte  
 
 ; här finns det mening i att leta framesync 
 ; alternativt hoppa direkt till pulse_full_sync om  framsync redan hittats 
 BTFSC pulse_recieve_status, FRAME_SYNC   ; kollar om man redan har hittat framesynk 
 GOTO  pulse_full_sync        ; hoppa i sånna fall över att leta efter 
framesynk 
 ; leta frame sync bit om 5 byte räknaren = 1 
 
 ; kolla om fem bytes räknaren = 1 -> STATUS byte 
 MOVLW b'00000001'          ; kolla om 5 byte räkna ren =1 (STATUS byte) 
(eftersom där finns framsynkbiten) 
 XORWF pulse_five_byte_counter,0     ; #### ###1 xo r 0000 0001 = #### ###0  
 BTFSS STATUS,Z           ; => Z = 1 om alla # = 0 
 GOTO  pulse_end_recieve        ; Om inte hoppa til l slut 
  
 ; fem bytes synk & STATUS byte 
 BTFSS uart_byte_buffer,0      ; kollar om framesyn kbit (bit0) 
 GOTO pulse_end_recieve       ; annars hoppa till s lut 
  
 ; Här är framesynk 
 CLRF pulse_frame_counter      ; räknar framesynkby ten som första byten 
 BSF  pulse_recieve_status,FRAME_SYNC   ; sätter fr amesyncflaggan 
 
 GOTO  pulse_end_recieve       ; ingen mening att f ortsätta vidare  
               ; eftersom inget vettigt finns i fra mesynkbyten 
               ; som man inte kan läsa i nästa stat usbyte 
               ; tillagt för att slippa framesynk r äknaren = 0 
 
pulse_full_sync 
 MOVLW d'125'          ; om frame synk räknaren = 1 25  
 XORWF pulse_frame_counter,0     ; | 
 BTFSC STATUS,Z          ; |  
 CLRF pulse_frame_counter      ; så nollställ frame  sync räknaren 
 
 
pulse_end_status_byte 
 
; leta och updatera data + jämför med tidigare.  
; 
; leta efter frame synk byten 
; MOVLW STATUS_SYNC_BYTE  
; XORWF pulse_frame_counter,0 
; BTFSS STATUS,Z 
; GOTO pulse_end_status_byte 
;  ; hittat synkbyte -> kolla om synktecken, annars  börja om =( 
;  BTFSS uart_byte_buffer,0     ; kolla om synkbyte  
;  GOTO pulse_restart       ; annars börja om 
 
 
; leta efter syrebyten 
 MOVLW OXYGEN_BYTE         
 XORWF pulse_frame_counter,0    
 BTFSS STATUS,Z          ; Om inte hoppa till slut 
 GOTO  pulse_end_oxygen_byte  
  ; hittat syre -> jämför med föregående 
  MOVF uart_byte_buffer,0      
  XORWF pulse_oxygen_last,0 
  BTFSS STATUS,Z         ; samma som föregående 
  GOTO  pulse_oxygen_not_same 
   DECF pulse_oxygen_stable_counter  ; räknar ner s tabil data räknaren 
   BTFSS STATUS,Z        ; om 0 så är värdet ok 
   GOTO pulse_end_oxygen_byte 
   BSF  pulse_send_ok,OXYGEN_STABLE 
  
   MOVLW PULSE_OXYGEN_STABLE_CONSTANT 
   MOVWF pulse_oxygen_stable_counter  
 
   GOTO pulse_end_oxygen_byte 
pulse_oxygen_not_same 
   MOVLW PULSE_OXYGEN_STABLE_CONSTANT  ; återställe r räknaren för syre 
   MOVWF pulse_oxygen_stable_counter 
   BCF  pulse_send_ok,OXYGEN_STABLE ; Återställer s yre ok flaggan 
   MOVF uart_byte_buffer,0     ; sparar värdet  
   MOVWF pulse_oxygen_last      ; för jämförelser n ästa varv 
pulse_end_oxygen_byte 
  
 
; leta efter MSB puls 
 MOVLW PULSE_MSB_BYTE 
 XORWF pulse_frame_counter,0 
 BTFSS STATUS,Z           ; Om inte hoppa till slut  
 GOTO  pulse_end_pulse_MSB 
; hittat puls -> jämför med föregående 
  MOVF uart_byte_buffer,0 
  XORWF pulse_last_h,0 
  BTFSS STATUS,Z          ; samma som föregående 
  GOTO  pulse_MSB_not_same  
   DECF pulse_stable_counter     ; räknar ner stabi l data räknaren 
   BTFSS STATUS,Z         ; om 0 så är värdet ok 
   GOTO pulse_end_pulse_MSB 
   BSF  pulse_send_ok,PULSE_STABLE 
  
   MOVLW PULSE_STABLE_CONSTANT    ; Återställer räk nare 
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   MOVWF pulse_stable_counter 
    
   GOTO pulse_end_pulse_MSB 
pulse_MSB_not_same 
   MOVLW PULSE_STABLE_CONSTANT    ; Återställer räk nare 
   MOVWF pulse_stable_counter 
   BCF  pulse_send_ok,PULSE_STABLE  ; Återställer p uls ok flaggan 
   MOVF uart_byte_buffer,0     ; sparar värdet  
   MOVWF pulse_last_h       ; för jämförelser nästa  varv 
pulse_end_pulse_MSB 
 
 
; leta efter LSB puls 
 MOVLW PULSE_LSB_BYTE 
 XORWF pulse_frame_counter,0 
 BTFSS STATUS,Z           ; Om inte hoppa till slut  
 GOTO  pulse_end_pulse_LSB 
; hittat puls -> jämför med föregående 
  MOVF uart_byte_buffer,0 
  XORWF pulse_last_l,0 
  BTFSS STATUS,Z          ; samma som föregående 
  GOTO  pulse_LSB_not_same 
   DECF pulse_stable_counter     ; räknar ner stabi l data räknaren 
   BTFSS STATUS,Z         ; om 0 så är värdet ok 
   GOTO pulse_end_pulse_LSB 
   BSF  pulse_send_ok,PULSE_STABLE 
  
   MOVLW PULSE_STABLE_CONSTANT    ; Återställer räk nare  
   MOVWF pulse_stable_counter 
  
   GOTO pulse_end_pulse_LSB 
pulse_LSB_not_same 
   MOVLW PULSE_STABLE_CONSTANT    ; Återställer räk nare 
   MOVWF pulse_stable_counter 
   BCF  pulse_send_ok,PULSE_STABLE  ; Återställer p uls ok flaggan 
   MOVF uart_byte_buffer,0     ; sparar värdet  
   MOVWF pulse_last_l       ; för jämförelser nästa  varv 
pulse_end_pulse_LSB 
 
 
 
; leta efter status byte (finns 25 st i ett frame) 
; MOVLW b'00001111'        ; maskar bort allt över 16 
; ANDWF pulse_frame_counter,0    ; och sätter resul tatet i W 
; XORLW PULSE_STATUS_BYTE      ; och drar bort värd et där det borde vara STATUS byte 
; BTFSS  STATUS,Z        ; och om det var STATUS by te så kommer resultatet bli 
0 
; GOTO  pulse_end_status 
; hittat statusbyte -> kolla om fel 
  ; bit4: out of track 
  ; bit5: bad pulse 
  ; bit6: sensor disconnected 
;  MOVLW b'01110000'       ; maskar bort övriga bit ar 
;  ANDWF uart_byte_buffer,0 
;  BTFSC STATUS,Z        ; in inte Z satt så finns fel 
;  GOTO pulse_end_status     ; annars hoppa till sl utet 
   ; här har fel hittats -> börjar om med avläsning en  
;   GOTO pulse_restart 
;pulse_end_status 
 
 
; leta efter pulse bad data 
 BTFSS pulse_send_ok,PULSE_STABLE 
 GOTO pulse_bad_data_test_end 
  MOVLW b'00000011'        ; kolla om höga byten ha r alla bitar satta (2 
lägsta bitarna) 
  XORWF pulse_last_h,0       ; då resulterar detta i att Z=1 
  BTFSS STATUS,Z    
  GOTO  pulse_bad_data_test_end     ; inget dåligt data -> kör vidare 
   MOVLW b'01111111'       ; alla bitar i den låga byten måste vara satta för 
dålig data  
   XORWF pulse_last_l,0 
   BTFSS STATUS,Z   
   GOTO pulse_end_recieve     ; om inte kör vidare 
    ; Här har vi dålig data -> börja om 
    GOTO pulse_restart 
pulse_bad_data_test_end 
 
 GOTO pulse_end_recieve 
 
pulse_restart 
 ; rensa statusregistret - synk förlorad 
 CLRF  pulse_recieve_status 
 ; rensar 5 byte synk räknaren 
 CLRF pulse_five_byte_counter 
 ; rensar frame synk räknaren 
 CLRF pulse_frame_counter 
 ; återställer räknare för stabil data  
 MOVLW PULSE_OXYGEN_STABLE_CONSTANT 
 MOVWF pulse_oxygen_stable_counter  
 MOVLW PULSE_STABLE_CONSTANT 
 MOVWF pulse_stable_counter 
 ; rensar eventuella flaggor för data ok 
 MOVLW b'10000000'          ; men behåller flaggan för data skickat 
 ANDWF pulse_send_ok,1 
 
pulse_end_recieve 
 INCF pulse_five_byte_counter      ; räknar upp räk nare 
 INCF pulse_frame_counter 
 BCF  pulse_recieve_status,NEW_BYTE   ; rensar flag gan för ny byte 
 
 
 ; Återstår att kolla om puls och syresätning anses  
 ; stabilt och i sånna fall skicka iväg 
 
 MOVLW b'00000011'          ; kollar så båda data s table flaggorna är satta 
 XORWF pulse_send_ok,0        ; och att ingen annan  flagga är satt! 
 BTFSS STATUS,Z  
 GOTO pulse_return        
 BSF  pulse_send_ok,PULSE_DATA_READY  ; sätter data  ready flaggan 
 MOVLW b'10000000'          ; Rensar övriga flaggor  
 ANDWF pulse_send_ok,1 
  
 ; stänger pulsmätaren & timer2 
 V3_ON_OFF OFF          ; stänger 3V till pulsmätar e 
 RS232_ON_OFF OFF         ; stänger rs232 mottagare  
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 TIMER_2 OFF,0          ; stänger timer 2 
 BLINK GREEN,OFF         ; stänger blink (via timer 2) 
 LED GREEN,ON          ; Tänder grön lysdiod (släck s innan sleep senare) 
 ;  pulsmätaren avstängd 
  
 GOTO pulse_restart        ; Återställer räknare oc h status (men inte data) 
   
pulse_return 
 RETURN 
 
pulse_data_ok 
 ; datat är klart för att skickas 
 BTFSC pulse_send_ok,PULSE_DATA_SENT   ; kollar att  man inte redan skickat datat 
 GOTO  pulse_return        ; i sånna fall hoppa ut  
              ; borde aldrig hända, processorn bord e vara i SLEEP 
              ; om inte kommer timern ta hand om de tta 
              
 ; formaterar data 
 MOVLW H'57'          ; indikerar pulsmätare 
 MOVWF DATA_0 
 MOVLW H'01'          ; indikerar hur många som anv änder pulsmätaren 
 MOVWF DATA_1          
 MOVLW H'AA'          ; AA används som utfyllnadste cken 
 MOVWF DATA_2 
 
 ; konvertera syret till BCD 
 MOVFF pulse_oxygen_last,TEMP0    ; | 
 CLRF TEMP1          ; finns ingen hög byte i syres ättningen 
 LFSR FSR0,TEMP0        ; indata i TEMP0 och TEMP1 
 LFSR FSR1,TEMP2        ; resultaten i TEMP2 och TE MP3 
 CALL byte2bcd 
 ; och lägg in i datat som ska skickas 
 MOVFF TEMP2,DATA_3 
 MOVLW H'00'          ; mätaren ger inga decimaler på syresättningen 
 MOVWF DATA_4 
 ; pulsmätaren ger bit 0-6 i låga byten och bit 7-8  i höga byten 
 BTFSC pulse_last_h,0       ; kollar lägsta biten i  höga byten 
 BSF  pulse_last_l,7      ; och flyttar den till hö gsta biten i låga byten 
 RRCF pulse_last_h,1       ; roterar ner pulse_last _h så att bit1 blir bit0 
 BCF  pulse_last_h,7      ; rensar inroterad bit 
 ; konvertera pulsen till BCD 
 MOVFF pulse_last_h,TEMP1     ; förbereder för att göra om till BCD 
 MOVFF pulse_last_l,TEMP0     ; | 
 LFSR FSR0,TEMP0        ; indata i TEMP0 och TEMP1 
 LFSR FSR1,TEMP2        ; resultaten i TEMP2 och TE MP3 
 CALL byte2bcd 
 ; och lägg in i datat som ska skickas 
 MOVLW H'A0'          ; A används som utfyllnadstec ken 
 IORWF TEMP3,1         ; temp3 kommer innehålla hun dratalsvärdet på pulsen i 
lägre nibble 
 MOVFF TEMP3,DATA_5       ; och 0or i övre nibble s å det går bra att använda or 
utan att förstöra utfyllnadstecknet 
 MOVFF TEMP2,DATA_6       ; temp2 innehåller tio oc h entalsvärdet på pulsen.  
 MOVLW H'00'          ; mätaren ger inga decimaler på pulsen 
 MOVWF DATA_7   
 
 CALL radio_send_message 
 BSF  pulse_send_ok,PULSE_DATA_SENT 
 ; sätt processorn i sleep 
 BSF  sleep_control,ENTER_SLEEP 
  
 RETURN 
 
 
;************************************************** ************************ 
;     *  * *       *  
;     *  *  *     *  
;     ****   *   *    
;     *  *    * * 
;     *  *     * 
;      
;************************************************** ************************ 
;*** int_timer2_pulse****************************** ************************ 
; 
; Skapad:    2005-04-14 (Johan Nordin) 
;  Senast ändrad:  
; 
; Ändringar: 
; 
; Info: 
;      Bestämmer vad som ska göras när funktionsväl jaren är 
;      ställd på pulsmätere och när timern gått 
;      timer2_wait sekunder.     
;************************************************** ************************ 
int_timer2_pulse 
 BSF  sleep_control,ENTER_SLEEP  ; sätter flagga fö r sleepläge 
 RETURN 
 
;*** int_uart_pulse******************************** *********************** 
; 
; Skapad:    2005-04-14 (Johan Nordin) 
;  Senast ändrad:  
; 
; Ändringar: 
; 
; Info: 
;      Om recieve byte interrupt från uart 
;      Sätt BEW_BYTE flaggan    
;************************************************** ************************ 
int_uart_pulse 
 BSF  pulse_recieve_status,NEW_BYTE 
 RETURN 
 
;*** hw_pulse ************************************* *********************** 
; 
; Skapad:    2005-03-15 (Johan Nordin) 
;  Senast ändrad:  
; 
; Info: 
;     1. rensar minnet som används av pulsmätaren 
;      men låter sleep flaggan vara pga att den  
;      rensas innan man går till sleep 
;     2. aktiverar blinka grön lysdiod varrannan se kund 
;      sätter timeout för pulsmätaren till ca 45sek under 
;     2. aktiverar pulsmätaren 
;     3.  aktiverar serieporten och serieportens in terrupt 
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;************************************************** *********************** 
 
hw_pulse 
; rensar allt minne efter gemensamt minne (ändra ti ll bara aktuellt minne senare) 
 LFSR FSR0,common_mem_end 
pulse_clear_memmory_loop 
 CLRF POSTINC0 
 BTFSS FSR0H,1 
 GOTO pulse_clear_memmory_loop 
 ; aktiverar hårdvara som används 
 RS232_ON_OFF ON      ; aktiverar rs232 motagare 
 V3_ON_OFF ON       ; aktiverar 3V till pulsmätaren  
 UART_INPUT RS232      ; sätter switchen till att t a signaler från rs232 krets 
till uart 
 BLINK GREEN,ON       ; aktiverar grön blink varran nan sekund 
 TIMER_2 ON,d'45'      ; aktiverar timer3, ~45 seku nder timeout på pulsmätaren 
 SETTINGS_SERIAL_PORT _4M,9600 
 SERIAL_PORT ON       ; aktiverar serieporten 
 RETURN    
 
 
 
;*** hw_pulse_sleep ******************************* *********************** 
; 
; Skapad:    2005-03-15 (Johan Nordin) 
;  Senast ändrad:  
; 
; Ändringar: 
;   2005_04_07: Gjort om inställningar för externt intrrupt och inställningar 
;      för systemklockan till Macron 
; Info: 
;     1. Inaktiverar pulsmätaren (redan gjort i uar t_pulse.inc) 
;     2. Inaktiverar Timer2 och grön blinkning  
;     3. Inaktiverar serieport (interrupt & mottagn ing) 
;     4.  aktiverar interrupt för startknappen (ext int2) 
;      Interruptet har låg prioritet 
;     5. Förbereder systemklockan för sleep 
;     6. Sleep 
;     7 Återställer systemklockan 
;************************************************** *********************** 
hw_pulse_sleep 
 ; stänger av hårdvara 
 CLRF sleep_control      ; rensar sleep flaggor 
 V3_ON_OFF OFF        ; stänger 3V till pulsmätaren  
 RS232_ON_OFF OFF       ; Stänger rs232 motagare 
 LED RED,OFF        ; släcker röd diod 
 LED GREEN,OFF        ; släcker grön diod 
 TIMER_2 OFF,0        ; inaktiverar timer3 
 BLINK GREEN,OFF       ; inaktiverar blink 
 SERIAL_PORT OFF       ; inaktiverar serieport 
 ; Aktiverar interrupt för att ta kretsen ur sleep 
 EXTINT_2 ON         ; aktiverar externt interrupt2  
 SET_SLEEP NORMAL,ON      ; förbereder systemklocka n för sleep 
 SLEEP           ; Sätter processorn i sleep 
 SET_SLEEP NORMAL,OFF      ; återställer systemkloc kan 
 EXTINT_2 OFF        ; inaktiverar externt interrup t2 
 RETURN 
 
 
 #include "hw/uart_pulse_related.inc" 
 
  
 
 

 
 

 
 
 


