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STRESZCZENIE 

W pracy omówiono projekt oraz prototyp urządzenia do bezprzewodowej diagnostyki stanu zdrowia starszej 

osoby. Opracowany system daje możliwość badania tętna, temperatury i pomiaru EKG. Urządzenie komunikuje 

się bezprzewodowo ze smartfonem, na którym wyświetlane są wyniki. W sytuacji nagłego pogorszenia się 

zdrowia użytkownika, stosowne informacje wysyłane są do służb medycznych. Zaprezentowany system posiada 

wbudowany moduł biologicznego sprężenia zwrotnego do ćwiczeń w oparciu o zmiany tętna i temperatury. 

 

Słowa kluczowe: telediagnostyka, Arduino, smartfon 

 

ABSTRACT 

The system and the prototype device for wireless diagnostic of an elderly people, is presented. This system  

to measures pulse, temperature and ECG. The main elements of hardware/software, enabling communication 

with a smartphone, are described. Proposed system includes also a biofeedback module for exercises, basing  

on changes of pulse and body temperature 
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1. Wstęp 

Według Departamentu Badań Demograficznych ZUS „starzenie się ludności jest procesem globalnym 

i nieodwracalnym, silnie zróżnicowanym regionalnie. Generalnie można przyjąć, że im wyższy jest 

stopień rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju, tym wyższe zaawansowanie starzenia się ludności 

(…), Oznacza to, że dożywanie starości nie jest już „zarezerwowane” dla niewielu osób, ale dotyczy 

ono rosnącej części populacji, co przekłada się również na coraz większą heterogeniczność 

zbiorowości osób starszych” [1]. 

Coraz szerszy oraz łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej i opieki, a także wzrost ich jakości 

wpływa także wzrost średniej długości życia. Średnia długość życia w 2013 roku wynosiła dla 

mężczyzn 73,1 lat, natomiast dla kobiet 81,1 lat. W stosunku do początku lat 90. ubiegłego wieku 

długość życia mężczyzn wzrosła o 7 lat, natomiast długość życia kobiet wzrosła o 6 lat. Według 
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prognoz GUS na lata 2014–2050 średnia długość życia w roku 2050 wzrośnie dla mężczyzn o 9 lat  

i będzie wynosić 82,1 lat, a dla kobiet długość życia wzrośnie o 6,4 lat i będzie wynosić 87,5 lat [2]. 

Należy więc skoncentrować się na osobach starszych i ich problemach ze zdrowiem. Jest to 

zadanie geriatrii, czyli dziedziny medycyny zajmującej się problemami oraz chorobami charakterysty-

cznymi dla osób w podeszłym wieku. Aktualnie w Polsce specjalizację z geriatrii posiada zaledwie 

około 250 lekarzy i około 300 pielęgniarek. Na podstawie założeń polityki ludnościowej, gdzie na 

8000 osób między 65 a 74 rokiem życia, lub na 4000 powyżej 75 lat powinien przypadać jeden 

geriatra, to aktualne zapotrzebowanie Polski wynosi minimum 800 lekarzy tej specjalizacji [1].  

 

2. Cel i zakres projektu  

Celem projektu było opracowanie i wykonanie prototypem niewielkiego, przenośnego urządzenia  

do wykonywania badań (EKG, temperatury, tętna) i generowania raportów zarówno dla użytkownika, 

jak również lekarza opiekującego się osobą starszą. W sytuacji nagłego pogorszenia się zdrowia 

użytkownika, urządzenie automatycznie powiadomi wybrane osoby i służby o zaistniałej sytuacji oraz 

o miejscu pobytu zagrożonej osoby. 

W artykule opisano zastosowane komponenty oraz budowę urządzenia. Następnie przedstawiono 

oprogramowanie konieczne do działania układu oraz komunikację z systemem zewnętrznym. Ponadto 

opisano aplikację na urządzenie z system Android pozwalającą na odczytywanie danych. Aplikacja ta 

została wzbogacona o funkcję biofeedbacku. 

Jako podstawę układu pomiarowego wybrano moduł Arduino ze względu na jego łatwą 

rozbudowę. Do programowania wybrano język C, ponieważ jego lekko zmodyfikowana postać 

pozwala na programowanie modułu. Do przygotowania aplikacji odbierającej dane zastosowano język 

Java i elementy środowiska Android, takie jak SDK (ang. Standard Development Kit). 

 

3. Budowa układu pomiarowego 

Urządzenie pomiarowe składa się z następujących części: części zakładanej na palec, zawierającej 

czujniki temperatury i tętna, elektrod zakładanych na klatkę piersiową oraz układu obliczeniowego. 

Obudowa pulsoksymetru została zamodelowana za pomocą programu SolidWorks i wydrukowana 

na drukarce 3D (rys. 1). Pulsometr działa dzięki wykorzystaniu diody i fotodiody umieszczonych obok 

siebie w obudowie. Zmiany natężenia światła wychwytywane przez diodę wysyłane są do dalszej 

części układu, składającej się z rezystorów, kondensatorów i wzmacniacza operacyjnego. Część ta 

działa jako filtr dolnoprzepustowy, pozwalający wychwycić szukany sygnał mimo zakłóceń.  

   

Rys. 1. Czujnik EKG (po lewej) [3] oraz obudowa pulsometru wykonana metodą w druku 3D (po prawej)  

EKG to metoda pośrednia badania aktywności elektrycznej serca. Polega ona na badaniu różnicy 

napięć pomiędzy dwiema elektrodami umieszczonymi na skórze klatki piersiowej. Zastosowany 

czujnik bazuje na układzie do pomiaru aktywności serca AD8232 (rys. 1).  

Do pomiaru temperatury wykorzystano cyfrowy czujnik DS18B20. Istnieje możliwość 

wykonywania pomiarów temperatury w zakresie od –55 do 125 °C. Układ pracuje przy napięciu 

zasilania: od 3,0 do 5,5 V, zaś jego dokładność to ± 0,5 °C dla zakresu temperatur od –10 °C do 85°C. 

Może on pracować w rozdzielczości od 9 do 12 bitów. 
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W projekcie zastosowano również moduł HC-05 (rys. 2). Ten prosty w konstrukcji moduł 

umożliwia transmisję Bluetooth. Moduł ten jest zbudowany na bazie układu CSR BC417143.  

Jest to Bluetooth V2.0+EDR o zasięgu około 10m. Pobiera on prąd o natężeniu 80 mA podczas 

parowania i 8 mA podczas transmisji. Pracuje on przy napięciu od 3,5–5 V. Moduł ten posiada 

wbudowaną antenę i diodę sygnalizująca pracę. 

Do zasilania układu zastosowano baterię 9 V podpięta za pomocą Adaptera wtyku DC 5.5/2.1,  

zaś jednym z możliwych sposobów odczytania uzyskanych wyników pomiarów jest zastosowanie 

wyświetlacza LCD. Uzyskane wyniki wyświetlane są również na ekranie telefonu. 

 

Rys. 2. Moduł Bluetooth (po lewej) oraz Arduino Mega 2560 (po prawej) [3] 

W projekcie zostano płytkę Arduino Mega 2560 z mikrokontrolerem ATmega2560 (rys. 2). 

Arduino Mega 2560 posiada 54 cyfrowe wejścia-wyjścia, 14 z nich może pracować w trybie PWN, 

posiada również 16 wejść analogowych, 4 porty UART (szeregowe), magistrale I2C oraz interfejs SPI. 

Dostępna pamięć to 256 KB Flash, 8 KB RAM i 4 KB EEPROM. Prędkość pracy procesora  

to 16 MHz [3]. 

 

 

4. Oprogramowanie 

Programowanie prowadzono w środowisku Arduino IDE. Arduino najczęściej programuje się  

w języku C/C++. Zadaniem programu jest pobieranie danych z czujników, przetworzenie ich  

i wysłanie na urządzenie z oprogramowaniem Android. Na początku programu zostają zainicjowane 

biblioteki, wykorzystane w programie. Następnie został sporządzony obiekt klasy OneWire służący do 

komunikacji z czujnikiem temperatury, w argumencie podano wykorzystywany numer pinu. 

Opracowany obiekt podano jako argument obiektu klasy DS18B20 o nazwie sensor. Uwzględniona  

w programie tablica address określa adres czujnika temperatury. Następnie zostały zdefiniowane 

zmienne globalne, zaś na końcu inicjalizacja wyświetlacza z podanymi wykorzystanymi pinami.  

Dzięki bibliotekom OneWire.h i DS18B20.h wystarczy krótka funkcja zwracająca temperaturę  

w stopniach Celsjusza.  

Badanie pulsu zostaje wykonane za pomocą dwóch funkcji warp() i puls(). Funkcja warp() ma  

za zadanie wyznaczyć progową wartość, powyżej której będzie wykonywane zliczenie. Funkcja puls() 

w ciągu pierwszej minuty wykonuje wstępne zliczenie uderzeń serca, a następnie wykonuje stały 

pomiar tętna. Badanie EKG to prosty odczyt portu analogowego. Badania jest wykonywane,  

jeśli suwak jest włączony i jeśli elektrody są podpięte.  

Funkcja wydruk() ma za zadanie wysyłać dane do aplikacji. Dane są sformatowane do postaci 

JSONa. Jest to format wymiany danych ułatwiający komunikację. 

Funkcja wyświetlacz() generuje tekst i wyświetla aktualne dane na wyświetlaczu LCD zależnie  

od warunku zmienianego przyciskami. Funkcja obsługi przycisków ma za zadanie badanie  

czy przyciski zostały przyciśnięte i sprawdzanie stanu suwaka [4, 5]. 
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5. Aplikacja na telefon z systemem Android 

Do obioru danych wykorzystano smartfon z systemem Android. Aplikacja dla systemu Android 

napisana została w języku Java. System uruchamia ją za pomocą maszyny wirtualnej Dalvik. 

Aplikacja została przygotowana w środowisku Android Studio [6, 7]. Przygotowana aplikacja cechuje 

się prostotą obsługi oraz przejrzystością. Aplikacja składa się z czterech ekranów: 

 Ekran główny. 

 Ekran wykresy. 

 Ekran historia. 

 Ekran biofeedbacku działającego w oparciu o grę Tetris. 

 

Rys. 3. Ekran główny (po lewej), ekran wykresy (w środku) oraz ekran historia (po prawej) 

Ekran główny aplikacji to jednocześnie ekran startowy. Umieszczone przyciski pozwalają na 

kontrolowanie aplikacji (rys. 3). Ekran wykresy pozwala na sprawdzenie obecnie otrzymywanych 

danych lub odczytanie danych z historii. Ekran historia pozwala na wygenerowanie wykresów 

wyników przeprowadzonych badań w wybranym przedziale czasu. Ekran gra zapewnia możliwość 

ćwiczenia biofeedbacku. Moduł ten został szczegółowo opisany w dalszej części artykułu. 

Opracowany w ramach projektu kod źródłowy zawiera kilka istotnych klas (m.in. MainActivity, 

WykresyActivity, HistoryActivity, ChooseDataActivity, BluetoothConnection, HealthDBHelper, 

HealthDBManager, ArduinoService).  

Klasa MainActivity uruchamiana jest bezpośrednio po włączeniu aplikacji. Jej głównym zadaniem 

jest umożliwienie dostępu do konkretnych funkcji programu, połączenie z układem pomiarowym 

poprzez moduł bluetooth oraz rozpoczęcie zapisu pomiarów. Metoda onCreate() działa tylko raz po 

uruchomieniu klasy. Metoda ta obsługuje aktywację przycisków Gra i Wyjście. Uruchamia również 

klasę ArduinoService. Metoda onServiceConnected() jest wywoływana w momencie, gdy 

ArduinoService zostanie połączony z aplikacją. Dzięki czemu definiowany jest obiekt 

mArduinoService, który jest instancją połączonego serwisu. 

Klasa WykresyActivity ma za zadanie wykonywać wykresy na podstawiew odbieranych danych  

w czasie działania aplikacji. Metoda onCreate() wykonana raz po uruchomieniu klasy przypisuje serie 

danych do odpowiednich wykresów oraz inicjalizuje obiekt klasy z klasą Bus, dzięki której można 

odczytywać informacje z magistrali. Metoda onResume() uruchamiana jest po każdym uruchomieniu 

klasy. Aktywuje ona poprzez komendę doBind() stałe działanie klasy ArduinoService niezależnie  

od innych aktywnych klas. Metoda onPause() zatrzymuje połączenie tej klasy z klasą ArduinoService 

podczas zatrzymania jej działania. Metoda ta zeruje również listy wykorzystywane w klasie 

ArduinoService podczas nieaktywności tej klasy. 



Inżynieria biomedyczna / Biomedical Engineering 

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 22, nr 1, 2016 41 

Klasa HistoryActivity ma za zadanie odczytać wybrane czasy i narysować wykresy w podanym 

przedziale czasu. Na początku tworzy ona liniowe serie punktów z danych odczytanych z bazy 

danych. Do obsługi tej klasy wystarczy metoda onCreate() działająca tylko raz przy uruchomieniu.  

Na początku odczytuje ona początek i koniec czasu odczytywanych pomiarów wybrany w klasie 

ChooseDataActivity, następnie dodaje te dane do wykresów. 

Klasa ChooseDataActivity ma za zadanie pozwolić użytkownikowi wybrać przedział czasu  

z dostępnej historii pomiarów do przedstawienia na wykresach. Metoda onCreate() ma za zadanie po 

otwarciu skomunikować się z klasą HealthDBManager i odebrać listę zawierającą odczytane z bazy 

danych czasy pomiarów. Następnie sprawdza czy baza danych nie jest pusta, jeśli jest, to wyświetla 

tekst: „Brak wyników w bazie”. Jeśli baza danych nie jest pusta, pobrane czasy przekazywane są na 

suwaki, których końcowa wartość jest na bieżąco aktualizowana. Listener ma za zadanie obsługiwać 

suwak. Metoda onProgressChanged() ustawia pozycję suwaka, natomiast metoda 

onStopTrackingTouch() sprawdza, gdzie zakończono przesunięcie suwaka. Metoda onSubmitClick() 

na początku sprawdza za pomocą intrukcji warunkowej „if” czy wybrano mniejszy czas początkowy 

niż końcowy, jeśli tak zapisywane są wybrane czasy i rozpoczynana klasa HistoryActivity. Dla nie 

spełnionej instrukcji warunkowej wyświetlany jest tekst: „Czas końcowy nie może być mniejszy niż 

czas początkowy!”. 

Klasa BluetoothConnection ma za zadanie połączyć smartfon z układem pomiarowym oraz 

odbierać dane. W klasie BluetoothConnection pojawia się kilka ważnych obiektów: „btAdapter” 

obiekt klasy BluetoothAdapter reprezentujący moduł bluetooth w smartfonie. „btSystem” obiekt klasy 

BluetoothDevice, reprezentujący układ pomiarowy, ma przypisany na stałe adres Mac układu. 

„socketBt” obiekt klasy BluetoothSocket, odpowiedzialny za łączność z układem pomiarowym. 

„MY_UUID” 128 bitowy unikatowy identyfikator SPP: „00001101-0000-1000-8000-00805f9b34fb”. 

Metoda connect() służy do stworzenia połączenia z układem pomiarowym. Wykorzystując metodę 

createRfcommSocketToServiceRecord przypisujemy do obiektu socket identyfikator profilu 

szeregowej komunikacji Bluetooth. Następnie, po sprawdzeniu w instrukcji warunkowej „if” czy 

nawiązano połączenie, zostaje wysłana informacja do klasy BusProvider. W tym samym pliku zawarto 

również klasę ReceiveThread, do której zaimplementowano interfejs Runnable. Służy on do 

stworzenia nowego wątku odbierającego wysyłane dane. W klasie zostały stworzone dwa obiekty: 

inputStream odpowiedzialny za odbieranie danych i dataInputStream przetwarzający odebrane dane. 

Na końcu wywołujemy metodę run() zawartą w interfejsie Runnable podtrzymującą działanie nowego 

wątku. W metodzie wykonywana jest pętla while(true). W niej wykonano instrukcje odbierania 

danych i następnie wysłano je do klasy BusProvider.  

Klasa HealthDBHelper dziedziczy po SQLiteOpenHelper i ma za zadanie stworzyć bazę danych. 

SQLite jest łatwą w obsłudze bazą danych zawartą w Androidzie. Klasa ta na początku tworzy plik 

"healthDatabase.db", jeśli jeszcze nie istnieje. TABLE_HEALTH_DATA to tablica, do której następnie 

dodajemy kolumny zawierające ID, datę, temperaturę, tętno i EKG za pomocą konstruktora.  

Klasa HealthDBManager ma za zadanie obsługę bazy danych; poszczególne metody uruchamiane 

są w razie potrzeby. Zastosowane metody mają na celu otwarcie lokalizacji bazy danych, otwarcie 

bazy danych i zamknięcie bazy danych. Metoda putHealthData() ma przygotować dane to zapisu do 

bazy danych, a następnie je zapisać. Metoda getHealthDataList() odczytuje wszystkie dane zawarte  

w bazie danych i tworzy z nich listę. Metoda getFirstAndLastTimeOfMeasure() odczytuje datę 

pierwszego pomiaru i ostatniego pomiaru zawartego w bazie danych. Metoda ta ma zastosowanie przy 

wyborze przedziału czasu do rysowania wykresów w historii pomiarów. Metoda 

getHealthDataListFromTo() jest podobnie jak powyższa wykorzystywana do rysowania wykresów  

z historii pomiarów. Odczytuje ona wybrany okres pomiarów, a następnie odczytuje dane z tego 

okresu. Metoda getTimesListOfHealthData() tworzy listę składającą się z odczytanych z bazy danych 

wszystkich czasów w niej się znajdujących. Wykorzystywana jest do wyboru przedziału czasu  

z historii pomiarów. Metoda getLastIdOfMeasure() ma za zadanie odnaleźć ID ostatniego pomiaru  

i jeśli to możliwe, ID o tysiąc mniejsze, jeśli nie wskaże pierwszego ID. Metoda tempChange() ma za 

zadanie wyliczyć średnią temperaturę pomiarów znajdujących się pomiędzy ID znalezionymi przez 

poprzednia metodę i odjęciu ich od ostatniego pomiaru. Metoda pulseChange() działa identycznie jak 

poprzednia, ale bada zmiany tętna.  
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Klasa ArduinoService ma za zadanie na bieżąco podczas działania aplikacji i po otworzeniu 

połączenia z układem pomiarowym zapisywać do bazy danych zebrane dane. Metoda 

putDataToDataBase() tworzy tymczasową listę zapisująca dane w czasie działania aplikacji  

i odczytywaną oraz czyszczoną po uruchomieniu widoku wykresów. Metoda onDestroy() zamyka 

bazę danych i kończy połączenie z klasą BusProvider. Metoda onGetData() pobiera dane 

otrzymywane na bieżąco i zapisuje je do bazy danych. Oprogramowanie przygotowano i testowano 

m.in. na smartfonie Samsung Galaxy S2. 

 

6. Modul biofeedbacku 

Opisywany system składa się z kilku modułów odpowiedzialnych za wykonywanie wspomnianych 

badań EKG, pomiarów temperatury i tętna. Tego typu modułowe podejście do opracowania całego 

urządzenia nie jest przypadkowe. Zapewnia ono zarówno możliwość indywidualnego skonfigurowania 

systemu dla konkretnego odbiorcy, jak również ewentualną dalszą rozbudowę. 

Opisywany system cały czas jest rozwijany i wzbogacany o kolejne moduły. Obecnie trwają prace 

nad modułem biofeedbacku [8]. Biofeedback, inaczej biologiczne sprzężenie zwrotne, dostarcza 

człowiekowi informacji zwrotnej o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu 

może on nauczyć się świadomie korygować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane.  

W momencie przygotowywania artykułu, moduł ten umożliwiał ćwiczenie biofeedbacku na podstawie 

zmian tętna i temperatury. Do tego zadania przygotowano zmodyfikowaną grę Tetris  

z wykorzystaniem kodu na licencji Open Source. W opracowanej grze istnieje możliwość zmiany 

prędkości upadania klocków w zależności od zmian tętna i temperatury. Gra ma za zadanie 

wyhamować nagłe zdenerwowanie powstałe w wyniku zmian szybkości akcji gry. Przykładowo, jeśli 

użytkownik widzi przyspieszające klocki, nie powinien się denerwować, a jeszcze bardziej 

skoncentrować na grze. Spowoduje to zmniejszenie prędkości opadających klocków. Do obsługi 

opisywanej gry zastosowano klasę PlayActivit. 

Celem takiego treningu opracowywanego w ramach opisywanego modułu biofeedback jest 

poprawa czynności bioelektrycznej mózgu, a przez to polepszenie stanu pacjenta. Wykorzystuje się to 

do wzmocnienia i ukierunkowania koncentracji oraz do ograniczenia stanów nadmiernego pobudzenia. 

 

7. Wnioski 

Opisane urządzenie pomiarowe składa się z dwu części. Części zakładanej na palec zawierającej 

czujniki temperatury i tętna oraz elektrod zakładanych na klatkę piersiową wraz z układem 

obliczeniowym. W środowisku Android Studio napisano aplikację odbierającą dane z układu 

pomiarowego i zawierającą fragmenty biofeedbacku, ułatwiające relaksację oraz samodyscyplinę.  

Do realizacji zadań pracy nad własnym organizmem opracowano zmodyfikowaną grę Tetris  

z wykorzystaniem kodu na licencji Open Source. Wprowadzono korektę prędkocić upadania klocków, 

uzależniając ją od zmian podstawowych parametrów życiowych. Wykorzystano tutaj formę 

biofeedbacku polegająca na badaniu tętna i temperatury. Podczas gry, jeśli użytkownik widzi 

przyspieszające klocki, powinien próbować opanować narastający stres i w pełni skoncentrować się na 

wykonywanych w grze zadaniach. Pracę można realizować nie tylko w oparciu o zaproponowaną grę. 

Pomocna przy tym jest możliwość generowania wykresów i dalsza ich analiza. Dzięki modułowej 

konstrukcji istnieje możliwość rozbudowy układu o kolejne czujniki.  
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