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Resum del Projecte 
El projecte realitzat descriu el desenvolupament i validació mitjançant mesures 

experimentals del programari(interfície d'usuari, comunicació entre el PC i la placa 
on hi ha el dispositiu programable anomenat Field Programmable Gate Array 
(FPGA)i el programari d’aquest) d'un analitzador arbitrari multifreqüència basat en 
FPGA per a la mesura d’espectres d'impedància elèctrica. 

Per tal de gestionar els components hardware encarregats de la mesura 
d’impedància s’ha dissenyat el codi del programa del processador embegut dins de 
la FPGA i també la part corresponent a la comunicació amb l’ordinador a través del 
port USB. El projecte també inclou el disseny d’un software de control del sistema 
implementat a l’ordinador mitjançant Labview. 

Finalment, s’han realitzat mesures de caracterització del sistema per verificar les 
seves especificacions. 
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Resumen del Proyecto 
El proyecto realizado describe el desarrollo y la validación mediante medidas 

experimentales del programario (interficie de usuario, comunicación entre el PC i la 
placa donde reside el dispositivo programable llamado Field Programmable Gate 
Array(FPGA) i el programario de éste) de un analizador arbitrario multifrecuencia 
basado en FPGA para la medida de espectros de impedancia eléctrica. 

Para gestionar los componentes hardware que se encargan de la medida de 
impedancia se ha diseñado el código del programa del procesador embebido dentro 
da la FPGA i también la parte correspondiente a la comunicación con el ordenador a 
través del puerto USB. El proyecto también incluye un diseño de un programa de 
control del sistema implementado a través del ordenador mediante LabVIEW: 

Finalmente, se han realizado medidas de caracterización del sistema para 
verificar sus especificaciones. 
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Abstract 
This project describes the development and validation, using experimental 

measurements, of the software (user interface, PC and Field Programmable Gate 
Array (FPGA) communication and embedded software programming) of an arbitrary 
multifrequency analyzer for electrical impedance spectrum measurements based in 
FPGA. 

To manage all the hardware components used for the impedance measurements, 
a code has been developed and implemented inside a embedded processor inside 
FPGA and also the corresponding part of the communication between the PC via 
USB port. This project includes control software implemented with the computer 
using LabVIEW. 

To conclude, characterization measures are made to verify the system 
specifications. 
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1. Introducció 
1.1 Objectiu del projecte 
 

El present projecte té com a objectiu el desenvolupament i validació mitjançant 
mesures experimentals del programari (interfície d'usuari, comunicació PC-FPGA, i 
programari FPGA) d'un analitzador arbitrari multifreqüència basat en FPGA per a la 
mesura d’espectres d'impedància elèctrica. Les mesures s’han de poder realitzar de 
dues maneres diferents: realitzant una mesura a diverses freqüències al mateix 
temps dins d’un rang determinat o bé mesurant a una sola freqüència mitjançant una 
desmodulació coherent. Ha d’incloure un software de control des del qual l’usuari es 
pugui comunicar amb el sistema i visualitzar els resultats de les mesures 
realitzades.  

Aquest memòria constitueix la part software d’un projecte conjunt i, per tant, es 
complementa amb la part hardware que porta per títol “Disseny, implementació i 
caracterització del hardware d’un analitzador d’impedància multifreqüència basat en 
FPGA”. 

 

1.2 Mètodes de mesura d’impedància 
 

A l’hora de mesurar impedància existeixen molts mètodes de mesura possibles, 
cadascun dels quals té els seus avantatges i els seus inconvenients. S’ha de tenir 
en compte les necessitats i les condicions de mesura, i després triar el mètode més 
adequat, valorant factors com ara l’ample de banda, rang de mesura, precisió de la 
mesura, la facilitat d'operació, entre d’altres. Caldrà adoptar solucions de 
compromís, ja que no existeix un mètode de mesura únic que ofereixi bones 
prestacions en totes les característiques esmentades. Tot seguit, s’expliquen 6 
mètodes de mesura d'impedància d'ús comú [1]. 

El primer mètode, que es descriu a la Figura 1.1, és el que està basat en un pont 
d’impedàncies. 
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Figura 1.1: Mesura d’impedància basada en un pont d’impedàncies [1]. 

 

Quan no circula corrent pel detector(D), el valor de la impedància desconeguda 
(Zx) es pot obtenir a través de la relació dels altres elements del pont. S’utilitzen 
diversos circuits d’aquest tipus, que implementen xarxes combinant elements 
resistius, inductius i capacitius depenent de l’aplicació per la qual es dissenyen. 
Actualment, només s’utilitza per la comparació amb patrons d’impedància. 

A continuació, a la Figura 1.2, es descriu un mètode de mesura basat en circuits 
ressonants. 

 

 

Figura 1.2: Mesura d’impedància basada en ressonància. 

 

Quan un circuit s'ajusta per a que sigui ressonant mitjançant l’ajust del valor de la 
capacitat d’un condensador (C), els valors Lx i Rx de la impedància desconeguda es 
poden obtenir a partir de la freqüència, el valor de C, i el valor Q. Q es mesura 
directament utilitzant un voltímetre col·locat en bornes del condensador. A part de la 
connexió directa que es mostra a la Figura 1.2, també hi ha altres tipus de 
connexions en sèrie i en paral·lel que s’utilitzen per diverses aplicacions de mesura 
d’impedància. 
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Figura 1.3: Mesura d’impedància basada en I-V. 

 

A la Figura 1.3, la impedància desconeguda (Zx) es pot calcular a partir dels 
valors de tensió i corrent mesurats. El correntes calcula mesurant la tensió d'una 
resistència de baix valor col·locada en sèrie amb la impedància a mesurar, el valor 
de la qual es coneix amb precisió (R). A la pràctica, s’utilitza un transformador de 
baixes pèrdues enlloc de la R per prevenir els efectes de càrrega causats per la 
seva col·locació. El transformador però, limita l'extrem inferior del rang de 
freqüències d'aplicació. 

 

 

Figura 1.4: Mesura d’impedància basada en RF I-V. 

 

El mètode de mesura de RF I-V (Figura 1.4) es basa en el mateix principi que el 
mètode I-V, però està configurat d'una manera diferent mitjançant l'ús d'un circuit de 
mesura amb impedància adaptada (50Ω) i un port de d’accés coaxial de precisió per 
funcionar a freqüències més altes. Hi ha dos tipus configuracions depenent de si es 



12 
Desenvolupament i validació del software d’un analitzador d’impedància 

multifreqüència basat en FPGA 
 

 

 

mesuren impedàncies altes o baixes. El corrent que circula per la impedància sota 
mesura es calcula a partir de la mesura de la tensió a través d'una R de valor 
conegut. A la pràctica, s’utilitza un transformador de baixes pèrdues en lloc de la R 
per prevenir els efectes de càrrega causats per la seva col·locació. El transformador, 
però, limita l'extrem inferior del rang de freqüències d'aplicació. 

 

 

Figura 1.5: Mesura d’impedància basada l’anàlisi de xarxa. 

 

En el mètode de mesura basat en l’anàlisi de xarxa (Figura 1.5) s’obté el 
coeficient de reflexió mitjançant la mesura de la relació entre el senyal incident 
aplicat i el senyal reflectit. S’utilitza un acoblador direccional o un pont per detectar 
el senyal reflectit i un analitzador de xarxa s'utilitza per subministrar i mesurar els 
senyals. Atès que aquest mètode mesura la reflexió de la impedància sota mesura, 
es pot utilitzar només en alta freqüència. 

 

 

Figura 1.6: Mesura d’impedància basada en un pont autobalancejat. 
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El corrent Ix s'equilibra amb el corrent Ir que flueix a través de la resistència de 
rang (Rr), gràcies al convertidor I-V. La tensió en el punt Low de la Figura 1.6 es 
manté a zero volts (anomenat erra virtual.) La impedància sota mesura es calcula 
utilitzant la tensió mesurada en el terminal high (Vx) i la que cau a Rr (Vr). Aquest 
mètode és el més utilitzat en l’actualitat a freqüències moderades (Hz – 100 MHz). 

Tot seguit, a la Taula 1.1: Comparació entre els diferents mètodes de mesura 
d’impedància., es mostra una comparativa on es citen els avantatges i els 
inconvenients de cada un dels mètodes explicats. 

 

Mètodes  Avantatges Inconvenients BW 

Pont 
d’impedàncies 

 

• Alta exactitud (0,1% tip.) 
• Rang de freqüències ampli 

utilitzant diferents 
configuracions 

• Baix cost 

• S’ha d’equilibrar 
manualment 

• Rang de freqüències 
estret amb una 
configuració 
determinada 

DC fins 
a 300 
MHz 

Circuit ressonant 
 

• Bona exactitud en el valor 
de Q fins a alts valors de Q 

• Requereix ajust per 
obtenir ressonància 

• Baixa exactitud en la 
mesura d’impedància 

10 kHz 
a 70 
MHz 

I-V 
 

• Impedància connectada a 
terra 

• Rang de freqüències 
limitat per l’ús de 
transformador 

10 kHz 
a 100 
MHz 

RF I-V 
 

• Alta exactitud (1% tip.) 
• Rang d’impedàncies ampli 

a alta freqüència 

• Rang de freqüències 
limitat per l’ús de 
transformador 

1 MHz a 
3 GHz 

Anàlisi de xarxa 
 

• Rang de freqüències elevat 
• Bona exactitud quan la 

impedància a mesurar és 
semblant a la impedància 
característica 

• Necessita 
recalibració quan es 
canvia la freqüència 
de mesura 

• Rang d’impedàncies 
estret 

 
A partir 
de 300 

kHz 

Pont 
autobalancejat 

 

• Ampli rang de freqüències 
• Alta exactitud en un ampli 

rang de freqüències  

• Rang de freqüències 
més ampli no 
disponible 

De 20 
Hz a 
110 
MHz 

Taula 1.1: Comparació entre els diferents mètodes de mesura d’impedància. 
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1.3 Estat de l’art 
 

La major part dels mètodes descrits corresponen a l’estructura dels instruments 
de sobretaula. Per equips més petits i portables, existeixen en el mercat alguns 
sistemes de mesura integrats en un sol xip que implementen alguns dels mètodes 
descrits a l’apartat anterior com, per exemple, l’integrat AD5933. L’avantatge 
principal d’aquests sistemes és el seu baix cost i que el sistema està pràcticament 
integrat en un sol xip. 

L’AD5933 opera fins a una freqüència màxima de mesura de 100 kHz (mètode de 
mesura d’impedància I-V) tot i que és possible realitzar mesures a més alta 
freqüència utilitzant over-clocking [2]. El rang d’impedàncies que es pot mesurar va 
des d’1 kΩ fins a 10 MΩ, però amb circuiteria addicional es pot mesurar fins a 100 
Ω. És capaç de mesurar el mòdul i la fase de la impedància i té una exactitud del 0,5 
%. A la Figura 1.7 es pot veure el diagrama de blocs d’aquest integrat. 

 

 

Figura 1.7: Diagrama de blocs de l’AD5933. 

 

Pel que fa al seu funcionament, inclou un Direct Digital Synthesizer (DDS), que 
genera un senyal sinusoïdal de freqüència seleccionable. Aquesta tensió es 
converteix a analògic amb un Digital to Analog Converter (DAC) i s’aplica a la 
impedància a mesurar. Inserint una resistència externa en sèrie amb la impedància i 
mesurant la tensió que hi cau es pot mesurar el corrent que circula per la 
impedància. Sabent el corrent, es pot conèixer el valor de la impedància que es vol 
mesurar. El corrent circulant es converteix a tensió amb un convertidor I/V i es 
digitalitza amb un Analog to Digital Converter (ADC) de 12 bits i 1 MSPS. Ja 
digitalitzada, se’n realitza la Discrete Fourier Transform (DFT) de 1024 punts. 
Finalment, l’integrat permet transmetre els resultats via bus I2C, per exemple, a un 
microcontrolador. Com ja s’ha comentat, el seu principal avantatge és el seu baix 
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cost, però cal tenir present les seves limitacions. D’una banda, només permet 
mesurar impedàncies fins als 100 kHz i no pot mesurar el valor de la impedància a 
més d’una freqüència simultàniament. Això implica gran quantitat de temps si es vol 
mesurar un espectre ampli. A més, la resolució freqüencial és fixa i està limitada pel 
nombre de punts de la DFT (1024). Per últim i molt important, és que la mesura 
d’impedància es realitza a 2 fils i en mode tensió. Per tant, tant les impedàncies dels 
cables i els elèctrodes com la impedància de sortida de l’amplificador que genera la 
tensió, afecten a l’exactitud del sistema. També cal tenir en compte els efectes de 
càrrega que pugui causar la resistència en sèrie emprada per mesurar el corrent que 
circula per la impedància desconeguda. Finalment, si es volgués transmetre els 
resultats a un ordinador (via USB), caldria incloure un mòdul que convertís el 
protocol I2C a USB. 

Per millorar el comportament d’aquest integrat, una opció passa per afegir un 
front-end analògic extern addicional que permeti la mesura d’impedància a 4 fils [3]. 
A la Figura 1.8 es mostra la connexió de l’integrat amb el front-end extern. 

 

 

Figura 1.8: Diagrama de blocs de l’AD5933 connectat a un front-end per 
poder fer una mesura a 4 elèctrodes. 

 

Per fer-ho, el senyal d’excitació provinent de l’integrat s’atenua i es filtra passa alt 
per eliminar la component en contínua. El corrent injectat a la impedància a testejar 
es mesura a través de l’elèctrode de polarització mitjançant un convertidor de 
corrent/tensió. La tensió entre els elèctrodes de mesura s’adquireix amb un 
amplificador d’instrumentació. Els dos senyals resultants s’amplifiquen mitjançant 
una etapa de guany variable i es connecten a un multiplexor analògic. Aquest 
multiplexor és necessari degut a que l’integrat només consta d’una entrada en 
tensió. Per tant, es converteix primer la tensió corresponent a la caiguda de tensió a 
la resistència i es realitza l’adquisició del resultat. Tot seguit es commuta el 
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multiplexor i s’adquireix el resultat de la tensió corresponent al corrent que circula 
pel circuit de mesura. Un cop s’han enviat les resultats al microprocessador es pot 
realitzar el càlcul de la impedància a mesurar. El sistema millora les prestacions de 
l’AD5933 considerablement aconseguint mòduls molt més estables amb errors 
menors al 2 %. Tot i això, el sistema encara segueix tenint limitacions freqüencials 
pròpies de l’integrat. 

Des de fa uns anys, la solució més adoptada a l’hora de dissenyar analitzadors 
d’espectres per a mesura d’impedàncies és la d’utilitzar un generador de forma 
d’ona arbitrària (AWG), un bloc d’adquisició de senyal i un bloc de processat. La 
primera experiència dins el grup d’instrumentació i enginyeria biomèdica data del 
2001 [3]. Els autors van desenvolupar un Frequency Response Analizer (FRA) basat 
en senyals multisinus. Consistia en un generador de forma d’ona arbitrària comercial 
HP33120A (senyals de 12 bits, emmagatzemava fins a 16000 mostres i generava 
fins a 40 milions de mostres per segon) i un oscil·loscopi digital HP54520A com a 
sistema d’adquisició (capaç d’adquirir fins a 500 milions de mostres per segon i 
resolució de 8 bits). La transmissió de les mostres al bloc de generació i la recepció 
dels resultats a l’ordinador es realitzaven pel bus General Purpose Interface Bus 
(GPIB). El sistema era capaç de mesurar fins a 12 espectres de 25 punts 
freqüencials en el rang des de 1 kHz fins a 1 MHz i treballant a 10 MSPS. El sistema 
presentava errors al voltant de l’1% en mòdul i 0,5º en fase. El problema principal 
que tenia era la falta de sincronització entre el mòdul de generació de les mostres i 
el mòdul d’adquisició i la limitació dels espectres adquirits per la reduïda memòria 
del oscil·loscopi.. 

Posteriorment, es va dissenyar un nou sistema de mesura d’impedància 
multifreqüència basat en el bus PCI eXtensions for Instrumentation (PXI) [4]. El 
sistema incloïa un controlador PXIe-8130 embegut de doble nucli controlat per 
software a través de LabVIEW, una targeta d’adquisició PXIe-5122 de doble canal 
(100 MSPS, 64 MB per canal, 14 bits), una targeta d’adquisició PXI-5105 de 8 
canals (60 MSPS, 128 MB, 12 bits) i una targeta PXI-5422 (200 MSPS, 32 MB, 16 
bits) com a generador de forma d’ona arbitrària. El sistema és capaç de generar 
contínuament  un senyal d’excitació arbitrari de referència i adquirir i emmagatzemar 
diversos canals a un màxim de 5 MSPS. Les dades resultants es guarden en un 
arxiu binari a l’ordinador per al seu posterior processat. D’altes prestacions, el 
principal inconvenient d’aquest sistema és el seu preu (~40000$). 

A part del senyal multisinus per fer mesures d’impedància simultànies 
multifreqüència una alta opció és fer servir un senyal de freqüència modulada 
(funció chirp) específic [5]. Gràcies a les propietats específiques d’aquest senyal, és 
possible satisfer un ample de banda, un temps de mesura i una relació senyal soroll 
determinats. Per tal de generar aquesta forma d’ona s’utilitza una modificació de 
l’estructura bàsica d’un DDS per generar un senyal sinusoïdal d’una freqüència 
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determinada. Aquesta estructura bàsica consta d’un acumulador de fase amb una 
gran resolució on, a cada cicle de rellotge, s’incrementa el seu valor per una 
constant determinada. Això proporciona a la sortida una rampa, el pendent de la 
qual es pot ajustar fàcilment canviant aquesta constant. Mitjançant una taula de 
cosinus es converteix aquesta fase lineal a la seva corresponent amplitud. Tot seguit 
es converteix el senyal digital a analògic mitjançant un convertidor D/A i s’aplica un 
filtre reconstructor analògic. Aquest filtre és necessari degut a les limitacions de la 
freqüència de mostreig i de la resolució del convertidor D/A. Per tal de generar un 
senyal chirp lineal cal que l’increment de fase no sigui constant. Per tant, s’afegeix 
un integrador entre la constant i l’acumulador de fase que fa que l’increment variï 
linealment. Si es vol un increment quadràtic i, per tant, un senyal chirp quadràtic, es 
poden col·locar dos integradors un darrere l’altra. Un cop descrita la generació del 
senyal d’excitació es proposa un exemple d’un circuit de mesura típic utilitzant una 
FPGA. Per tal d’obtenir la funció de transferència de la impedància a mesurar 
s’excita amb un senyal chirp, com els descrits anteriorment, en format de tensió o 
corrent i es captura el corrent o la tensió resultant. Tot seguit es digitalitza mitjançant 
un convertidor A/D i es realitza la Fast Fourier Transform (FFT) per trobar la funció 
de transferència de la impedància a mesurar. Com a conclusions els autors citen 
l’avantatge d’integrar el sistema dins una FPGA, exceptuant la part de conversió 
dels senyals, i que aquest tipus d’excitació permet realitzar mesures d’impedància 
dinàmica en un ample de banda determinat. Com avantatge també es cita que més 
del 90% de l’energia generada cau dins de l’ampla de banda efectiu. No obstant, la 
principal limitació d’aquest tipus de senyals per mesurar impedància és que 
l’espectre de l’excitació és continu. És a dir, l’energia de la senyal es distribueix a 
totes i cada una de les freqüències dins l’ampla de banda. Així doncs, comparat amb 
una senyal amb la mateixa energia i amb un espectre discret, com per exemple la 
senyal multisinus, la relació senyal soroll és pitjor. Cal destacar que, a la pràctica, 
només és necessari mesurar a un número determinat de freqüències per la majoria 
d’aplicacions. 

Les fonts de corrent són molt utilitzades en mesures d’espectroscopia 
d’impedància per tal de maximitzar el corrent injectat i millorar la relació senyal soroll 
sempre complint les especificacions de seguretat. Aquest fet però, només té sentit a 
alta freqüència degut a que la impedància de sortida de la font de corrent constant 
quan aquesta es situa en un sistema de mesura real. L’any 2012 es va comparar el 
rendiment d’un sistema de mesura d’espectroscòpia d’impedància utilitzant com a 
senyal d’excitació una font de tensió constant i una font de corrent constant [6]. 
Ambdós sistemes utilitzen el màxim de components comuns per tal de que les 
diferencies en els resultats es puguin traduir en la diferència de senyal d’excitació. 
Pel que fa a al sistema amb la font de corrent constant, el senyal es genera a partir 
d’un DAC, un amplificador programable i un filtre per eliminar el soroll de 
quantificació. Aquesta tensió s’aplica sobre una resistència variable interna i sobre la 
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impedància a mesurar. Dues etapes de mesura idèntiques formades per un 
amplificador d’instrumentació, una etapa de guany, un filtre i un convertidor 
analògic/digital, mesuren la caiguda de tensió en la resistència interna i en la 
impedància a mesurar. A continuació es varia la resistència variable per tal que els 
dos amplificadors diferencials mesurin una tensió similar amb una relació senyal 
soroll semblant per tal d’estimar la impedància que s’està mesurant. El sistema 
basat en una font de corrent és semblant però amb algunes modificacions: (i) hi ha 
un convertidor tensió corrent basat en una modificació de la font de Howland,(ii) un 
conjunt de circuits convertidors d’impedància generalitzats utilitzats per reduir 
l’efecte de les capacitats paràsites a la sortida de la font de corrent i (iii) la 
resistència interna és fixa ja que no s’espera que el corrent variï considerablement. 
Els resultats mostren que el sistema basat en la font de tensió és millor en relació 
senyal soroll a alta freqüència i té uns percentatges d’error en mesures R-C menors 
que el basat en la font de corrent.  

Últimament, s’ha posat gran interès en l’ús de sistemes d’espectroscopia 
d’impedància basats en FPGA, com per exemple [7]. L’arquitectura del sistema 
descrit en [7] es basa en mesurar l’espectre de la impedància desconeguda 
mitjançant el mètode de pont autobalancejat (Figura 1.6). El sistema està format per 
les dues fonts de tensió sinusoïdals descrites, una FPGA, un detector de tensió 
nul·la,  una memòria flash i un controlador USB per a comunicar-se amb un 
ordinador. El sistema mostra uns errors del voltant de l’1% en mòdul en un rang de 
freqüències entre 1 kHz i 10 MHz. De tota manera, el principal problema del sistema 
és que es tracta d’una mesura a una única freqüència. Per a realitzar una mesura 
d’impedància multifreqüència, l’única opció és anar canviant, simultàniament, la 
freqüència de les dues fonts de tensió, balancejant el pont per a cada una tal i com 
funcionen la majoria dels equips de mesura d’impedància clàssics (i.e. HP4192A). 
Això implica que el temps de mesura total pot ser massa gran si es desitja obtenir un 
espectre calculat a moltes freqüències. 

Com ja s’ha dit al principi d’aquest capítol, l’objectiu d’aquest projecte és el de 
dissenyar, implementar i validar un nou sistema de mesura d’impedància 
multifreqüència capaç de mesurar l’espectre freqüencial d’impedàncies de sistemes 
biològics, tant estacionaris com no estacionaris i ha de permetre, també, l’opció 
d’escollir entre mesura multifreqüència (senyal d’excitació multisinus) o 
monofreqüència, que permetria fer escombrats de freqüència. El motiu pel qual 
s’han implementat dos mètodes de mesura diferents és la possibilitat de poder 
mesurar variacions dinàmiques d’impedància (mètode multisinus) i obtenir una major 
exactitud en mesures d’una única freqüència. El projecte pretén ser una versió de 
cost i mida més reduïda que el sistema PXI descrit anteriorment.  
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El disseny i la implementació del sistema es descriuen al capítol 3, mentre que al 
capítol 4 es mostra la seva caracterització i validació. Abans, però, es revisen, 
breument, les aplicacions de la mesura d’impedància en el capítol 2. 
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2. Mesura de bioimpedància i les 
seves aplicacions 

 

2.1 Introducció a l’espectroscòpia 
d’impedància 

 

Per a la caracterització i estudi de sistemes biològics (suspensions cel·lulars, 
teixits, organismes...), pot ser útil la mesura de la impedància elèctrica, anomenada 
bioimpedància quan s’aplica a aquests tipus de sistemes. La impedància a una 
freqüència es pot definir com l’oposició que presenta  una mostra a la injecció d’un 
corrent sinusoïdal en règim permanent a aquella freqüència. En tot el domini 
freqüencial es poden presentar diverses oposicions del material al pas d’un corrent 
de freqüència variable i amplitud constant. D’aquesta impedància que depèn de la 
freqüència s’obté l’espectre d’impedància elèctrica. Aquesta impedància té relació 
amb les característiques intrínseques del material que són la permitivitat elèctrica ε i 
la conductivitat σ.  

En alterna, si podem aplicar l’aproximació quasiestàtica (la longitud d’ona del 
senyal en el medi és molt més gran que les dimensions de l’objecte), i suposant 
règim permanent per a una excitació sinusoïdal, la impedància interna es pot 
expressar com: 

Zi
j

=
+

1

0σ ωεε
     (2.1) 

on σ i ε  són característiques intrínseques dels materials i depenen de la 
freqüència. Per mesurar el valor d’aquestes propietats cal accedir a una regió del 
material en qüestió de dimensions i distribució de corrent conegudes. Els valors de 
la impedància i/o admitància s’obtenen de les mesures dels fasors tensió i corrent 
en els terminals d’accés a aquesta regió i estan relacionats amb Zi per una constant 
geomètrica (factor de cel·la). 
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on I(ω) és el fasor amb mòdul i fase del corrent d’excitació i V(ω) és el fasor amb 
mòdul i fase de la tensió resposta del material a una freqüència donada. 

 

2.1.1 La impedància de materials biològics: 
 

Els materials biològics estan formats per cèl·lules immerses en un medi iònic, i 
cada cèl·lula està envoltada d’una membrana amb un comportament bàsicament 
aïllant que envolta un medi intracel·lular d’alt contingut iònic. Això dóna lloc en 
conjunt, a una impedància amb una forta dependència freqüencial. Si es fa una 
anàlisi simplista de com circularien els corrents d’excitació per un sistema biològic, 
s’observaria que els corrents de baixa freqüència circulen pel medi intracel·lular. En 
canvi, els corrents d’alta freqüència circularien per tot l’espai al curtcircuitar-se la 
capacitat de la membrana (Figura 2.1). Així, la impedància a baixa freqüència serà 
més gran que a alta freqüència, donant lloc a un comportament que es coneix com a 
relaxació. Una relaxació ve caracteritzada per una caiguda de la impedància que es 
produeix a una determinada freqüència (freqüència central).  

FLUID
EXTRACEL·LULAR

AF BF AF AFBF

FLUID
INTRACEL·LULAR

MEMBRANA
CEL·LULAR

 
Figura 2.1: Representació simplificada del corrent d’alta i baixa freqüència en un 

material biològic.  

 

Els materials biològics varien molt uns dels altres degut a les estructures diverses 
que presenten, però existeix una característica comuna entre ells com és l'existència 
de relaxacions múltiples en la permitivitat i en la conductivitat degudes a la resposta 
no instantània en la orientació dels dipols davant d’un camp elèctric variable. Aquest 
comportament es reflexa en dispersions en la resposta freqüencial de la impedància. 
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Les tres dispersions principals que es produeixen en els materials biològics estan 
associades a fenòmens diferents. Començant per l’extrem de baixa freqüència es 
troba la dispersió α, que és deguda fonamentalment a l’atmosfera iònica que envolta 
cada cèl·lula i a la conducció iònica superficial de la membrana [8]. Es localitza 
normalment per sota de 10 kHz. La segona dispersió, anomenada β, es deu al 
curtcircuit de la capacitat de la membrana cel·lular i es produeix entre algunes 
desenes de kHz i algunes desenes de MHz, depenent del sistema biològic. A la 
banda de 10-100 GHz es produeix la tercera dispersió principal γ deguda a la 
relaxació de les molècules lliures d’aigua presents en el medi. A la Figura 2.2 es pot 
veure l’efecte d’aquests mecanismes sobre la permitivitat i la conductivitat. En 
realitat, en alguns sistemes biològics es poden identificar un mínim de 7 
mecanismes de relaxació diferents [9], però els seus marges freqüencials cauen 
dins dels tres marges descrits.  
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Figura 2.2: Dispersions del mòdul de σ i ε en materials biològics [10]. 

 

En els materials biològics es poden tenir relaxacions múltiples que responen a 
mecanismes físics diferents. De totes aquestes, la relaxació β és la que proporciona 
informació sobre l'estructura dels teixits. Amb l’ajust al model de Cole [11] s’obté una 
expressió per la impedància del tipus 
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on R0 és la resistència en continua i R∞ la resistència a alta freqüència i α dóna 
idea del grau de dispersió de les relaxacions respecte a la freqüència central. 

 

2.1.2 Models circuitals 

 

A partir del comportament freqüencial del mòdul i la fase de l’espectre 
d’impedància dels materials biològics, es poden obtenir paràmetres d’interès físic i 
fisiològic. Els models circuitals permeten establir relacions entre components 
electrònics i estructures físiques o mecanismes fisiològics concrets.  

A partir d'una cèl·lula immersa en un medi iònic es pot extreure un model com el 
representat en la Figura 2.3 [12], que contempli les resistències dels medis intra i 
extracel·lular (Ri i Re), la capacitat de la membrana (Cm) i la seva resistència (Rm):    

 

 
Figura 2.3: Model que representa els principals mecanismes que determinen la 

impedància d'una suspensió cel·lular (en gris) (a) i la seva forma simplificada (b). 

 

En el model representat a la Figura 2.3 b) s'acostuma a suposar que el 
comportament de la membrana és fonamentalment capacitiu, depreciant Rm. Això 
dóna lloc al circuit de la Figura 2.4 a). La impedància d'aquest circuit presenta una 
relaxació amb α=0. A banda de servir pel modelatge de les bioimpedàncies, aquests 
dos circuits són útils per la seva simulació, ja sigui amb components comercials o 
amb simuladors analògics. El circuit de la Figura 2.4 b) és més útil si es vol simular 
una impedància que presenti una relaxació gran, mentre que el de la Figura 2.4 a), 
ho és per a relaxacions petites. 
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Figura 2.4: Circuits equivalents que presenten una relaxació amb α=0. 

 

Pel que fa a les relaxacions múltiples, els models que les contemplen són 
extensions dels circuits ja presentats. A la Figura 2.5 es mostra un circuit format per 
n branques RC sèrie connectades en paral·lel que manté la resistència R1 i que 
permet modelar el medi extracel·lular. 

 

 
Figura 2.5: Model paral·lel de dos terminals amb múltiples relaxacions. 
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2.1.3 Aplicacions de l’espectroscòpia d’impedància a 
sistemes biològics: 

 

Mesures de suspensions cel·lulars 

Les suspensions cel·lulars són els sistemes biològics més simples que es poden 
trobar. L’interès d’estudiar la seva impedància elèctrica és doble: (i) poden servir per 
a modelar sistemes biològics més complexos com ara els teixits i (ii) la major part de 
cultius de cèl·lules responen directament al model de la Figura 2.6, cosa que permet 
l’obtenció d’estimadors de la densitat de biomassa en un bioreactor mitjançant 
mesures d’impedància elèctrica. Aquesta mesura pot ser de gran utilitat en 
biotecnologia, tant a nivell científic com industrial, ja que els mètodes alternatius 
acostumen a ser off-line o indirectes. El model teòric utilitzat per estudiar el 
problema de les suspensions cel·lulars (Figura 2.6) considera  partícules esfèriques 
de radi R que contenen un medi iònic (σi , εi ), envoltades d’una membrana molt 
prima (σSh , εSh ), (d << R) i suspeses dins d’un altre medi iònic (σa , εa ). Un exemple 
d’aplicació de l’espectroscòpia d’impedància elèctrica a les suspensions cel·lulars 
està en les mesures d’hematòcrit en mostres de sang [13]. 

 

 
Figura 2.6: Model de cèl·lula esfèrica. 

 

Mesures sobre teixits 

Hi ha algunes diferències notables entre la impedància dels teixits i la de les 
suspensions cel·lulars que, en qualsevol cas, només es poden considerar una 
simplificació d'aquells. Per a començar, hi ha l'heterogeneïtat entre els diferents 
teixits, ja que estan formats per agrupacions de cèl·lules de formes i dimensions 
molt diferents. A més, en alguns casos, hi ha una marcada anisotropia deguda a 

R
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l'orientació de les cèl·lules en una determinada direcció, com és el cas del teixit 
muscular, per exemple. Finalment, les cèl·lules dins d'un teixit no estan aïllades les 
unes de les altres ja que normalment formen una estructura tridimensional en la que 
hi ha enllaços connectius entre elles. 

La Figura 2.7 es mostra l'espectre d'impedància de diferents teixits entre 100 Hz i 
10 MHz ex vivo [14]. Es pot veure com tots ells presenten com a mínim una 
relaxació en aquest marge freqüencial. Els teixits es diferencien fonamentalment 
pels valors de la impedància als extrems i per la freqüència central de relaxació. El 
paràmetre α és molt semblant i oscil·la entre 0.2 i 0.3. 

 

 

Figura 2.7: Mòdul i fase de la impedància de mostres ex vivo de diferents teixits 
[14]. 

 

Pràcticament la totalitat d'aquestes mesures s'ha realitzat en cel·les de mesura de 
geometria i temperatura controlades. Són, per tant, mesures ex vivo i per aquest 
motiu el seu espectre d'impedància pot estar alterat degut al cessament de la 
perfusió sanguínia. Per a evitar-ho cal fer la mesura in vivo, el que suposa no tenir la 
geometria ni la temperatura controlades i, en alguns casos, tenir el teixit en 
moviment. 
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Mesures sobre organismes 

En els organismes superiors, a més de les variacions de la impedància entre els 
diferents teixits i entre els diferents estats d'un mateix teixit, hi ha variacions de la 
impedància associades a canvis de volum dels òrgans i a canvis de concentració 
dels fluids. Les primeres aplicacions de la mesura de la impedància elèctrica a la 
medicina es basen en aquest fet. Considerant el cos (o una part d'ell com el tòrax) 
com un resistor, les variacions del volum total (o de canvis interns entre volums 
conductors i aïllants) donen lloc a un canvi en la impedància mesurada entre els 
extrems del volum. 

 Això s'ha utilitzat per a mesures hemodinàmiques (determinació del gastament 
cardíac, pletismografia d'oclusió venosa) i de ventilació (mesura del ritme respiratori 
i detecció d'apnees).  

 

Tomografia d’impedància elèctrica  

La Tomografia d'Impedància Elèctrica (TIE) [15] [16] és un mètode no invasiu per 
a l'obtenció d'imatges relacionades amb la distribució d'impedància elèctrica (Z) en 
un medi. Pot aplicar-se a l'obtenció d'imatges transversals del cos humà a partir de 
mesures elèctriques realitzades a la superfície. 

En comparació amb els mètodes comercials existents (TAC, RM, Ecografia...), la 
TIE presenta els avantatges de la seva innocuïtat, baix preu i reduït volum, la qual 
cosa fa que sigui especialment apta per aplicacions ambulatòries i de baix cost. El 
principal desavantatge és la baixa resolució de les imatges obtingudes respecte als 
sistemes anteriors. Això fa que s'hagi de plantejar com una tècnica complementària 
més que no pas com una alternativa als mètodes mencionats. 

La TIE consisteix en la reconstrucció de la distribució d'impedància en una secció 
d'un objecte a partir de la injecció d'un corrent conegut i la mesura de la distribució 
de potencial mesurada en el contorn de l'objecte. De fer-se prou ràpid, aquesta 
tècnica permet obtenir imatges dinàmiques (estructures en moviment), imatges 
estàtiques multifreqüència i imatges paramètriques. Per això, també té interès 
qualsevol mètode que permeti l’obtenció ràpida de mesures d’espectre 
d’impedància. 
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2.2 Limitacions del mètode d’escombrat 
freqüencial 

 

El temps emprat per fer una mesura de l’espectre d’impedància elèctrica amb el 
mètode de l’escombrat freqüencial depèn del nombre de punts freqüencials que es 
volen avaluar de l’espectre d’impedància, de les freqüències i del número de cicles 
per cada una de les freqüències que es mesuren. Això suposa un temps d’excitació 
major a baixes freqüències que a altes. A més, cal afegir també el temps de 
processat de les mesures, ja sigui digital o analògic.  

Per a la mesura d’impedància de teixits i materials biològics, la banda freqüencial 
de 1kHz a 1MHz  ens aporta informació suficient per estudiar el teixit o material en 
qüestió. Per tenir una descripció global en aquesta banda de la impedància és 
suficient utilitzar un nombre d’entre 15 i 30 punts freqüències espaiats 
logarítmicament. Amb el mètode clàssic d’escombrat freqüencial, el temps emprat 
en fer una mesura complerta de l’espectre d’impedància amb aquestes 
característiques està entre 10 i 20 segons. 

En sistemes biològics dinàmics, que experimenten variacions de la seva 
impedància en intervals de temps curts (com per exemple el cor o els pulmons), pot 
ser útil mesurar aquesta variació per determinar possibles alteracions relacionades 
amb l’evolució de l’espectre d’impedància en el temps o bé per poder realitzar les 
mesures clàssiques sense el soroll en la mesura degut a la modulació que produeix 
la impedància pel fet de canviar amb el temps.  

En aquest casos, utilitzar el mètode d’escombrat freqüencial per obtenir la 
resposta en freqüència de la impedància imposa una limitació evident degut al 
temps que es triga en fer una mesura, que pot ser major que el temps de la variació 
de la impedància. En aquests casos, cal fer servir una tècnica de mesura de 
l’espectre d’impedància elèctrica que ens aporti una major rapidesa i ens permeti 
detectar i mesurar aquestes variacions d’impedància en el temps.  

L’opció clàssica és fer mesures multifreqüència, per exemple fent ús d’un sistema 
basat en senyals multisinus. L’avantatge és que aquest tipus de senyals aporten 
informació freqüencial en tota la banda que sigui d’interès. En un temps molt reduït, 
per exemple un període d’aquest senyal multisinus, es pot avaluar l’espectre de la 
impedància a les freqüències amb les quals estigui format el senyal amb una relació 
senyal soroll molt elevada. 
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2.2.1 Senyals mutlisinus 

 

Els senyals multinsinus estan formats pel sumatori de diferents sinus o cosinus de 
diferents freqüències, tal i com mostra les equacions 2.3, 

 

𝑢(𝑡) = 1
√𝑁
∑ 𝑎𝑛cos (𝜔𝑛𝑡 + 𝜑𝑛)𝑛
𝑛=1    (2.3) 

 

on N és el nombre total de components freqüencials del senyal, 𝑎𝑛 és l’amplitud 
d’aquestes components, 𝜔𝑛 la freqüència (angular) i 𝜑𝑛 la fase. Per tal de calcular 
l’espectre d’un senyal multisinus es realitza la transformada de Fourier de 
l’expressió anterior. 

 

𝑈(𝑓) = 𝑇𝐹{𝑢(𝑡)} = 𝑎𝑛
2√𝑁

∑𝛿(𝜔 − 𝜔𝑛)𝑒−𝑗𝜑𝑛 + 𝛿(𝜔 + 𝜔𝑛)𝑒𝑗𝜑𝑛. (2.4) 

 

A la Figura 2.8 es pot veure un exemple de l’aparença de l’espectre d’un senyal 
multisinus compost per cinc freqüències diferents. 

 

Figura 2.8: Espectre d’un senyal multisinus que conté cinc components 
freqüencials de la mateixa amplitud. 

 

El principal avantatge d’aquests tipus de formes d’ona és que amb el mateix 
senyal es pot avaluar a diferents freqüències. L’inconvenient però, és que la relació 
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senyal soroll respecte a la d’un senyal sinusoïdal disminueix, ja que l’energia s’ha de 
repartir entre totes les components freqüencials que formen el senyal. 
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3. Disseny i implementació del 
software de control i mesura 
d’impedància 

 

3.1 Plataforma de desenvolupament 
 

En aquest apartat es presenta la plataforma hardware sobre la qual s’ha realitzat 
el projecte i les eines software de desenvolupament amb les que s’ha realitzat el 
disseny. 

 

3.1.1 Placa de desenvolupament DE3 

 

Tot el sistema, que es descriu amb més detall al projecte que porta com a títol 
“Disseny, implementació i caracterització del hardware d’un analitzador 
d’impedància multifreqüència basat en FPGA”, està implementat dins la placa de 
desenvolupament DE3 fabricada per Terasic. Els convertidors i el front-end són 
externs a aquesta placa, que es mostra a la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Placa d’avaluació DE3. Veure la llistasegüent per mésdetalls sobre les 
característiques de la placa. 



32 
Desenvolupament i validació del software d’un analitzador d’impedància 

multifreqüència basat en FPGA 
 

 

 

Tot seguit, s’especificaran les característiques més destacables d’aquesta placa. 

 Altera Stratix® III FPGA 3SL150 
• 142000 elements lògics 
• 5499 kbits de memòria 
• 384 multiplicadors de 18x18 bits 
• 736 pins d’entrada/sortida per l’usuari 

 Mòdul USB Blaster per a la programació de la FPGA 
 8 connectors HSTC per a connectar-hi plaques perifèriques 
 2 busos d’expansió de 40 pins 
 1 memòria DDR2 SO-DIMM de 1GB 
 4 polsadors i 4 interruptors 
 2 visualitzadors de 7 segments 
 8 LEDs RGB 
 1 oscil·lador de 50 MHz 
 1 Connector SMA per entrada externa de rellotge 
 1 controlador USB Host/Slave  

 

Els recursos hardware disponibles a la placa d’avaluació permeten implementar 
dins la FPGA els blocs hardware que s’han esmentat a l’apartat anterior. La 
comunicació amb el software de control ubicat a l’ordinador es realitzarà mitjançant 
un enllaç USB utilitzant el propi controlador de la placa d’avaluació.Per gestionar els 
blocs hardware de la FPGA i el control de la comunicació USB amb l’ordinador s’ha 
decidit implementar un processador embegut. Aquest s’explicarà en detall a l’apartat 
3.3. La memòria de programa no es pot allotjar dins dels blocs de memòria de la 
FPGA ja que només el bloc de processat de la FFT ja requereix una quantitat de bits 
de memòria molt elevada. Per aquest motiu, s’ha decidit utilitzar la memòria DDR2 
de la placa d’avaluació com a ubicació per la memòria del processador. 

Per últim, els connectors High Speed Terasic Connectors (HSTC)  permetran 
connectar la placa on estan implementats els conversos analògic/digital (A/D) i 
digital/analògic (D/A) d’una forma directa. Es detallen les característiques d’aquesta 
placa en l’apartat3.1.2. 
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3.1.2 Placa de conversió AD/DA 

 

Aquesta placa s’encarrega de realitzar la conversió digital/analògica del senyal de 
referència arbitrari que genera la FPGA per la mesura d’impedància (un senyal 
sinusoïdal o un senyal d’espectre d’ampla de banda gran)i també de la conversió 
analògica/digital dels senyals resultants(corrent i tensió) provinents de la mesura 
d’impedància del front-end. Aquesta placa també està fabricada per Terasic. A la 
Figura 3.2, es mostra una imatge de la placa esmentada. 

 

Figura 3.2: Placa de conversió AD/DA. Als connectors SMA inferiors de la vista 
frontal (esquerra) es connecten els senyals analògics d’entrada i sortida.  Els dos 

connectors de l’esquerra són del convertidor A/D i els de la dreta del D/A. 

 

Tot seguit, s’especifiquen les característiques d’aquesta placa. 

 Convertidor A/D AD9248de dos canals amb 14 bits de resolució i 65 MSPS 
 Convertidor D/AAD9767ASTde dos canals amb 14 bits de resolució i 125 

MSPS 
 1 connector High Speed Mezzanine Connector (HSMC) 
 Rang de conversió d’entrada del convertidor A/D de 2V pic a pic 
 Rang de conversió de sortida del convertidor D/A de 2V pic a pic 
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La placa de conversió inclou un connector HSMC, mentre que la placa 
d’avaluació DE3 conté un connector HSTC. Per tal de connectar-les, cal intercalar 
entre elles un adaptador, que ja ve inclòs amb la placa d’avaluació. 

S’ha triat aquesta placa per la compatibilitat amb la placa que conté la FPGA, ja 
que són del mateix fabricant. També cal destacar que la màxima freqüència de 
rellotge a la que treballarà el sistema és de 50 MHz i, per tant, són necessàries com 
a mínim 50 MSPS. Tant el convertidor A/D com el D/A compleixen aquesta 
especificació. 

A la Figura 3.3 i a la Figura 3.4 es presenten els esquemàtics del convertidor 
analògic/digital de dos canals i del convertidor digital/analògic (també de dos 
canals), respectivament. 

 

 

Figura 3.3: Esquemàtic de la part del convertidor analògic/digital. 
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Figura 3.4: Esquemàtic de la part del convertidor digital/analògic. 

 

A l’esquemàtic corresponent al convertidor analògic/digital, es pot apreciar que a 
les seves entrades hi ha dos transformadors ADT1-1WT de Mini-Circuits® que 
transformen els senyals unipolars d’entrada de cada canal a senyals diferencials, 
donat que el convertidor A/D AD9248 treballa amb tensions diferencials. A més, 
aquests transformadors serveixen també per acoblar en alterna les entrades (J1 i J2 
de la Figura 3.4), eliminant la tensió DC que pugui haver a les entrades. Els 
transformadors tenen un comportament de filtre passa alt amb una freqüència de tall 
de 400 kHz a -3 dB. Per tal d’ampliar l’ample de banda del sistema i poder mesurar 
impedància a freqüències inferiors als 400 kHz, s’ha decidit canviar aquests 
transformadors per uns amb una freqüència de tall passa alt més baixa. 
Concretament, s’han substituït per transformadors ADT1-6T del mateix fabricant i 
mateix encapsulat, amb una freqüència de tall passa alt de 30 kHz a -3 dB. 

Pel que fa al convertidor digital/analògic les sortides dels seus dos canals són en 
corrent diferencial. Tot seguit es transformen a tensió diferencial injectant els 
corrents de sortida sobre dues impedàncies i, mitjançant el mateix transformador 
utilitzat en l’altre convertidor, es converteixen a tensió unipolar. També s’han 
substituït aquests transformadors per transformadors ADT1-6T. Aquí cal destacar 
que el front-end connectat a la sortida del D/A no accepta senyal DC i, per tant, la 
funció dels transformadors és necessària. 
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Com ja s’ha comentat anteriorment, entre totes i cada una de les connexions del 
front-end i la placa de conversió AD/DA s’ha intercalat un filtre pas baix. En el cas de 
la sortida del D/A el filtre té com a objectiu la reconstrucció del senyal analògic, ja 
que la pròpia placa no incorpora filtre reconstructor. El senyal de sortida del D/A està 
discretitzat en amplitud i presenta gran quantitat d’harmònics d’alta freqüència. La 
missió del filtre reconstructor és eliminar aquestes components freqüencials per tal 
de suavitzar la forma d’ona. 

Pel que fa als dos canals de l’A/D, també es necessiten aquest filtres. En aquest 
cas es tracta de filtres anti-aliasing. L’objectiu és atenuar suficientment les 
components d’alta freqüència presents a les entrades (superiors a la meitat de la 
freqüència de mostreig), per tal de no tenir aliasing. 

 

3.1.3 Front-end 

 

El front-end utilitzat va ser desenvolupat en un projecte anterior dins del grup 
d’instrumentació i enginyeria biomèdica del departament d’enginyeria electrònica de 
la UPC. Està basat en una estructura amb font de corrent unipolar, a fi i efecte de 
convertir el senyal de referència en tensió provinent de la FPGA a corrent per la 
mesura d’impedància. El front-end disposa de circuits addicionals per la mesura de 
la tensió diferencial en la impedància i el corrent mitjançant una etapa amb 
amplificador diferencials i buffers i un amplificador de transimpedància, 
respectivament. El front-end consta d’una entrada on s’aplica el senyal de referència 
(en tensió) , una sortida que proporciona la mesura de tensió que cau a la 
impedància i una altra sortida que proporciona la mesura del corrent injectat a la 
impedància.  

És necessària una tensió de ± 5V i massa per tal d’alimentar els integrats que 
formen la placa. A continuació, a la Figura 3.5 es mostra el diagrama de blocs del 
front-end utilitzat i a la Figura 3.6, una imatge zenital i les seves connexions 
principals. 



37 
Desenvolupament i validació del software d’un analitzador d’impedància 

multifreqüència basat en FPGA 
 

 

   

 

Figura 3.5: Diagrama de blocs del front-end analògic utilitzat per la mesura 
d’impedància en el rang kHz – MHz. 

 

 

Figura 3.6: Vista zenital del front-end analògic utilitzat per mesurar impedància en 
el rang kHz – MHz. 

 

3.1.4 Eines de desenvolupament 
 

El processador embegut és l’encarregat de gestionar tots els elements hardware 
del sistema. En aquest apartat es presentaran els programes de desenvolupament 

Z(
t,f

) 

Senyal de referència 

Mesura de corrent 

Mesura de tensió 

Alimentació 
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necessaris per tal de generar el codi C capaç de realitzar aquesta funció i, a més, 
comunicar el processador amb l’ordinador. 

En primer lloc, Altera (fabricant de la FPGA integrada a la placa DE3 utilitzada) 
proporciona un software de disseny anomenat Nios II software Build tools for 
Eclipse. Per realitzar el programa pel processador, serà necessari indicar a l’Eclipse 
un fitxer que contingui la descripció hardware del processador i els seus perifèrics. 
Aquest arxiu (extensió .sopcinfo) és automàticament generat per l’eina software 
utilitzada pel disseny hardware del processador Nios II. Conté informació sobre el 
direccionament en memòria dels registres de control i dades dels perifèrics, la 
freqüència de rellotge a la que treballen, entre d’altres. Un cop especificat l’arxiu 
amb el hardware del processador, l’eina Eclipse s’encarrega de generar arxius en 
codi C que contenen instruccions d’alt nivell que permeten al programador un fàcil 
control del processador i els seus perifèrics. Per poder comunicar la placa amb 
l’ordinador s’ha d’instal·lar el driver apropiat per la comunicació amb l’USB DEVICE. 
Aquest driver el proporciona Terasic, el fabricant de la placa DE3 en la qual està 
basat el projecte. Per instal·lar-los s’ha de connectar el cable USB corresponent i 
s’obrirà una finestra que demanarà la localització del driver apropiat. 

D’altra banda, també s’ha utilitzat el software Labview2010 SP1 del fabricant 
National Instruments per realitzar la comunicació USB amb l’ordinador. S’ha 
dissenyat una interfície d’usuari per tal que l’usuari pugui controlar tot el sistema des 
de l’ordinador i visualitzar-ne els resultats. El programa també permet guardar els 
resultats obtinguts en arxius per tal de realitzar un posterior processat dels senyals 
obtinguts. 

Per tal que el Labview pugui comunicar-se amb el sistema caldrà instal·lar uns 
drivers específics per poder utilitzar els blocs de comunicació USB predefinits. 
Primer de tot s’haurà de generar un arxiu .INF utilitzant l’eina VISA Driver 
Development Wizard inclosa en el mateix Labview. Tot seguit, es copiarà aquest 
arxiu a la carpeta C:\Windows\INF i, fent clic amb el botó dret, es farà clic a 
instal·lar. 

Per unes instruccions més detallades es pot consultar l’enllaç a la pàgina de 
National Instruments1. 

 

                                            
 

 

1http://www.ni.com/white-paper/4478/es/ 

http://www.ni.com/white-paper/4478/es/
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3.2 Arquitectura hardware embeguda 
 

Per tal de tenir una idea global del sistema, primer de tot caldria definir el 
hardware que serà controlat pel processador mitjançant el software que serà 
dissenyat i presentant en aquesta memòria. 

Tot seguit, a la, es mostra un diagrama de blocs general de l’estructura del 
sistema de mesura. 

Generació de 
senyals de 

rellotge

Processador 
embegutUSB BULK Front-end Adquisició i 

processatDAC ADC

Z(t,f)

LABVIEW

MEMÒRIA
DDR2

Figura 3.7: Diagrama de blocs de l’arquitectura del sistema. 

 

El nucli del sistema està format pel processador embegut dins la FPGA que és el 
que gestiona les peticions de l’usuari. Aquestes peticions arriben en forma 
d’instrucció a través del port USB, mitjançant una comunicació del tipus Bulk. La 
memòria de programa, la memòria de dades i el vector d’interrupcions d’aquest 
processador estan allotjats en una memòria DDR2 SO-DIMM CL5 d’1 GB de 
capacitat. El processador també haurà de gestionar una placa perifèrica que conté 
els convertidors A/D i D/A, així com tota la resta de hardware inclòs dins de la 
FPGA. 

Tot seguit s’especificarà el hardware que s’ha sintetitzat dins la FPGA per tal de 
poder relacionar-lo amb el software que es descriu en la present memòria i que el 
processador s’encarrega de gestionar. 

 Bloc generador de senyals de rellotge: està format per un PLL que 
genera dues freqüències (5 kHz i 5 MHz) i un multiplexor específic per 
senyals de rellotge. També s’utilitza la freqüència de 50 MHz de 
l’oscil·lador intern. Per gestionar la selecció de les diferents freqüències 
només s’ha de canviar el valor del senyal de selecció. 
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 Bloc generador de senyals: aquest bloc està format, bàsicament, per 
dues memòries RAM. En el mode de funcionament multifreqüència només 
s’utilitza una d’elles per guardar les mostres del senyal a enviar al D/A i, en 
el mode de desmodulació coherent, s’utilitzen les dues per guardar els 
senyals en fase i en quadratura. Per tal de gestionar aquestes memòries 
es necessiten diversos senyals de control gestionats pel processador: bus 
de dades compartit per les dues memòries, un bus d’adreces per cada 
una, un senyal d’habilitació de generació del senyal, un senyal per habilitar 
l’escriptura de cada una de les memòries i un senyal de reset. 
 

 Bloc d’adquisició de dades: aquest bloc té dues funcions diferents 
segons el mode de funcionament seleccionat. Pel cas del mode 
multifreqüència, el bloc conté dos blocs que calculen la Fast Fourier 
Transform (FFT) dels senyals provinents dels dos canals del A/D i quatre 
memòries on es guarden únicament els valors d’interès. Per tant, el 
processador necessita quatre busos de dades d’entrada per llegir aquests 
valors i un senyal d’habilitació de lectura. També s’utilitza un senyal que 
indica si les memòries del tipus First In First Out (FIFO) estan buides. 
D’altra banda, pel cas de desmodulació IQ, hi ha dos blocs de multiplicació 
i acumulació seguits d’un filtre de mitjana mòbil que calcula la component 
en fase i en quadratura de la impedància a una sola freqüència. Aquests 
senyals s’emmagatzemaran en dues memòries FIFO i, per tant, es 
necessiten senyals de control per gestionar-les. Concretament, dos busos 
de dades d’entrada al processador (un per cada component), un senyal 
d’habilitació de lectura de les memòries, un senyal per saber si la memòria 
està buida i un últim senyal que permet seleccionar el nombre d’amitjanats 
que realitza el filtre. Com a senyals comuns als dos modes de 
funcionament, es tenen un senyal d’habilitació i un senyal de reset. 

 

3.3 Arquitectura software embeguda 
 

Tot seguit, a la Figura 3.8, es descriurà l’arquitectura software que conté el 
programa que s’ha realitzat pel microprocessador allotjat dins la FPGA. Primer de tot 
es mostrarà un diagrama de flux general del programa principal del processador 
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INICI

INICIALITZACIÓ 
DEL SISTEMA

OBRIR SESSIÓ 
USB

SESSIÓ 
VÀLIDA?

NO

SI

DADES 
REBUDES?

NO

SI

LONGITUD 
< 10 BYTES?

INTÈRPRET 
D’INSTRUCCIONS

ENVIAR DADES A 
LA FPGA

SI NO

 

Figura 3.8: Diagrama de flux que mostra l’arquitectura del programa principal del 
procesador embegut. 

 

Quan s’inicia el programa del processador, s’inicialitzen les variables del sistema i 
es mostra un missatge de benvinguda on es recorda a l’usuari que ha de connectar 
la placa mitjançant el port USB DEVICE destinat a la transferència de dades. Un cop 
connectada la placa, s’obre una sessió USB per tal de poder realitzar la comunicació 
entre el processador i l’ordinador. Si aquesta sessió s’obre correctament, apareixerà 
un missatge a la consola de comandes del propi programa que mostrarà el text 
“Device Ready” informant a l’usuari que la sessió és vàlida. Tot seguit, el 
processador comprovarà si ha rebut alguna dada pel port USB. En cas que hi hagi 
noves dades per processar, es comprovarà si el nombre de bytes rebuts és inferior a 
10. En cas afirmatiu, es tracta d’una instrucció i l’intèrpret d’instruccions realitzarà 
les tasques que siguin necessàries per a dur-la a terme. En cas que la longitud sigui 
superior a 10 bytes, voldrà dir que els bytes rebuts han de ser tractats com a dades 
i, per tant, s’hauran d’enviar al bloc hardware al que corresponguin. 
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3.3.1 Selecció de la freqüència del senyal de rellotge 
global 

 

Amb aquesta instrucció l’usuari pot canviar la freqüència del rellotge global del 
sistema a qualsevol de les tres freqüències possibles. Els valors possibles són 50 
MHz, 5 MHz i 5 kHz. A continuació, a la Figura 3.9, es mostra el diagrama de flux 
del procés que segueix el Nios II en executar el codi de la instrucció. 

INTÈRPRET 
D’INSTRUCCIONS

CADENA 
REBUDA = 

“SETF50M” ?

NO

CADENA 
REBUDA = 

“SETF05k” ?

NO

SI

CADENA 
REBUDA = 

“SETF05M” ?

SELECCIÓ DE 
RELLOTGE DE 

5 kHz

SELECCIÓ DE 
RELLOTGE DE 

5 MHz

SELECCIÓ DE 
RELLOTGE DE 

50 MHz

SI

SI

 

Figura 3.9: Diagrama de flux de la seqüència que segueix el programa per canviar 
la freqüència del rellotge global. 

 

Per a realitzar el canvi de freqüència, cal que pel port USB del processador es 
faci arribar el codi (en caràcters ASCII) mitjançant la instrucció “SETFXXX”. En rebre 
aquesta cadena l’intèrpret de comandes assumeix que es vol canviar la freqüència 
del rellotge. El valor de freqüència escollit dependrà del valor dels tres caràcters 
següents XXX: ‘50M’ per escollir el rellotge de 50 MHz; ‘05k’ per escollir el rellotge 
de 5 kHz i, per últim, ‘05M’ per escollir el rellotge de 5 MHz. Si el codi de la 
instrucció és erroni o els caràcters XXX no contenen cap de les possibilitats 
descrites, el rellotge del sistema no es canvia. D’altra banda, si es reben més 
caràcters dels esperats però es manté el format descrit, el processador canvia la 
freqüència del rellotge segons el valor dels tres caràcters següents al codi de la 
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instrucció. Per exemple, si es rebés la cadena de caràcters “SETF50Ma” la 
freqüència del rellotge global passaria a ser de 50 MHz (si no ho era ja). 

Per modificar la freqüència interna global de funcionament, cal modificar el 
contingut del registre associat a tal efecte. La selecció del rellotge es controla 
mitjançant un únic GPIO de dos bits anomenat clk_ctrl_sel, de manera que cal 
canviar el valor del registre de dades corresponent a aquest GPIO per seleccionar el 
rellotge adequat. Per fer-ho, l’eina de software Eclipse disposa d’una instrucció d’alt 
nivell anomenada IOWR_8DIRECT(base, offset, data), que permet escriure un 
nombre de 8 bits el registre de memòria del Nios II que es vulgui. Aquesta instrucció 
té com a paràmetres l’adreça base del registre que es vol escriure, un enter que es 
pot utilitzar per introduir un offset sobre la direcció base del registre (si la direcció 
base és ja l’adreça del registre que es vol escriure cal que aquest paràmetre sigui 0) 
i, per últim, el valor enter que s’hi vol escriure. Està pensada per escriure enters de 8 
bits, però el compilador adapta automàticament el valor a extreure pel GPIO segons 
al número de bits que posseeix. Així doncs, el codi realitzat escriu un 0 al registre 
del GPIO CLK_CTRL_SEL_BASE si es vol seleccionar el rellotge de 50 MHz, un 1 
si es vol el de 5 MHz i un 2 si es vol el de 5 kHz. 

Finalment, el processador retorna un codi de confirmació(“OK”) pel port USB per 
indicar a l’ordinador que la comanda s’ha dut a terme correctament i s’actualitza el 
valor d’una variable anomenada delay_fifo amb el període del rellotge actual. 
Aquesta variable marca el mínim temps que ha d’estar el senyal d’habilitació de 
lectura de les FIFO de la FPGA. Es fa necessari esperar aquest temps perquè  les 
memòries treballen amb un rellotge més lent que el processador i, si no fos suficient, 
a memòria no capturaria el canvi de valor del senyal d’habilitació. 

 

3.3.2 Sistema d’emmagatzemament de mostres i 
generació del senyal 

 

En aquest bloc s’inclouen diferents instruccions corresponents a (i) 
l’emmagatzematge, i (ii) la generació. L’emmagatzematge de les mostres del senyal 
a les memòries es realitza de forma diferent segons el mode de funcionament (IQ o 
multifreqüència) seleccionat. 
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 Mode de mesura multifreqüència 

A la Figura 3.10 es pot veure un diagrama de flux del mode de funcionament 
multifreqüència en que només s’ha de guardar un senyal en una de les dues 
memòries RAM (la segona deshabilitada). 
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MISSATGE DE 
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DADES 
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MEMÒRIA RAM

SI

 

Figura 3.10: Diagrama de flux de la seqüència que segueix el programa per 
emmagatzemar les mostres del señal multifreqüència. 

 

Quan es rep pel port USB la cadena de caràcters “SENDW” el processador 
interpreta que es vol emmagatzemar a la FPGA les mostres d’un senyal 
multifreqüència. Tot seguit, envia un senyal de confirmació a l’ordinador indicant que 
ha rebut una instrucció vàlida i aquest li envia les mostres corresponents del senyal. 
Un cop el processador rep les mostres, s’executa la subrutina d’escriptura de les 
memòries.  

Aquesta subrutina, bàsicament, llegeix la cadena de caràcters enviada per 
l’ordinador a través del USB i les emmagatzema en una variable de programa. Per 
identificar cada mostra s’envien els valors de cada una separats entre ells per un 
caràcter tabulador. Per tant, la rutina només cal que llegeixi caràcter per caràcter la 
cadena rebuda i anar guardant-los en una variable fins que trobi un tabulador. Un 
cop trobat, a la variable on s’han anat guardant els caràcters es tindrà un valor ja 
separat de la resta. El següent pas és convertir aquests valors a enters que es 
puguin guardar en la memòria RAM encarregada d’emmagatzemar les mostres del 
senyal. 
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Per convertir el valors de les mostres a enters cal tenir present que les mostres 
s’envien, totes elles, des del software de control amb valors acotats entre 0 i 1, amb 
4 decimals i un tabulador al final de cada un. El motiu d’utilitzar aquest format és la 
facilitat amb què es poden separar els diferents valors i la fàcil conversió als valors 
adequats per la conversió D/A (utilitzar tot el rang del convertidor i fàcil escalat dels 
valors). Com que els convertidors D/A i A/D són de 14 bits, el rang de codis 
admesos és des de 0 fins a 16383. Per tant, per passar les mostres a enters llestos 
per enviar als convertidors només cal multiplicar per un factor de guany 16383 i 
després, quedar-se només amb la part entera. 

Un cop convertida una mostra cal guardar-la en una posició de memòria de la 
RAM. El procés per guardar-lo és el següent: s’escriu un 0 al registre de dades del 
GPIO que controla l’habilitació (inhabilitació en aquest cas) d’escriptura de la RAM 
(DA_WE_BASE), s’escriu el valor del enter de la mostra actual del senyal 
multifreqüència al registre de dades del GPIO que controla el bus de dades de la 
RAM (DA_DATA_BASE), s’escriu l’adreça de la posició de memòria indicada pel 
comptador d’adreces al registre de dades del GPIO que controla el bus d’adreces de 
la RAM (ADDR_RAM_BASE) i, finalment, s’escriu un 1 al registre de dades del 
GPIO que controla l’habilitació d’escriptura de la RAM (DA_WE_BASE). Totes 
aquestes escriptures es realitzen mitjançant la instrucció IOWR_8DIRECT(), ja 
explicada en l’anterior subapartat. Per últim, s’incrementa el valor del comptador 
d’adreces, preparant l’escriptura del següent valor. Aquest procés es repeteix fins 
que s’ha llegit tota la cadena de caràcters rebuda prèviament via USB. En aquest 
punt, finalitza la rutina, retornant el processador a l’estat d’espera d’una nova 
comanda. 

 

 Mode de mesura mono freqüència IQ 

Es presenta a la Figura 3.11 el diagrama de flux de l’altre mode de funcionament, 
el de la desmodulació IQ. Com que en aquest mode s’utilitzen dos senyals de 
referència, un sinus i un cosinus de la mateixa freqüència, s’han d’emmagatzemar 
en dues memòries RAM de la FPGA diferents. 
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Figura 3.11: Diagrama de flux de la seqüència que segueix el programa per 
emmagatzemar les mostres del senyal en el mode de desmodulació IQ. 

 

Quan es rep pel port USB la cadena de caràcters “SENDM” el processador 
interpreta que es vol emmagatzemar a la FPGA les mostres dels senyals de 
referència de les components en fase i en quadratura. El procés que segueix el 
processador a partir d’aquí és pràcticament el mateix que si es tractés del mode 
multifreqüència. Primer s’envia un senyal de confirmació a l’ordinador indicant que 
ha rebut una instrucció vàlida i aquest li envia les mostres corresponents al senyal 
de referència de la component en fase de la desmodulació. A continuació, es 
selecciona la primera de les memòries RAM i s’executa la rutina d’escriptura a la 
memòria que ja s’ha comentat en apartats anteriors. Les mostres es converteixen a 
enter de la mateixa forma, però canvia el procés d’escriptura, ja que en aquest cas 
s’escriuen dues memòries. Per seleccionar una memòria o l’altra, l’únic que cal fer 
és indicar el bus d’adreces i actuar sobre el senyal d’habilitació de la memòria que 
es vol escriure, deixant desactivat el  senyal d’habilitació de l’altra. En aquest cas, se 
selecciona la primera memòria tenint en compte que per escriure sobre el seu bus 
d’adreces cal escriure el registre del GPIO ADDR_RAM_BASE i per actuar sobre el 
seu senyal d’habilitació cal escriure sobre el registre del GPIODA_WE_BASE.  

Un cop ja s’han escrit totes les mostres, s’envia un altre missatge de confirmació 
a l’ordinador per a que aquest enviï les mostres del senyal de referència de la 
component en quadratura de la desmodulació. Tot seguit es selecciona la segona 
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memòria RAM i es torna a cridar a la rutina d’escriptura de les mostres. En aquest 
cas, se selecciona la segona memòria escrivint sobre el registre del GPIO 
ADDR_RAM_BASE_2 (bus d’adreces) i sobre el registre del GPIO 
DEMOD_90_BASE(senyal d’habilitació d’escriptura).   

Quan s’han escrit les mostres del senyal (o senyals) a la memòria RAM, en 
qualsevol dels dos modes de funcionament, el processador incorpora una instrucció 
per habilitar la generació del senyal emmagatzemat. Aquesta instrucció s’anomena 
“STARTW”. Quan el processador rep aquesta cadena pel port USB, s’assegura que 
el senyal de reset estigui deshabilitat i posteriorment activa el senyal d’habilitació. 
En aquest moment el senyal multifreqüència (o el senyal de referència de la 
component en fase si el sistema treballa en el mode de desmodulació IQ) s’envia 
mostra a mostra al D/A per a la seva conversió i s’aplica sobre la impedància a 
mesurar. 

Finalment, també hi ha el senyal contrari: quan el processador rep la cadena 
“STOPW” desactiva el senyal d’habilitació i activa el senyal de reset. En aquest 
moment, es desactiva la conversió D/A i no s’aplica cap senyal sobre la impedància. 

 

3.3.3 Selecció de les freqüències d’interès 

 

Amb aquesta instrucció s’indica al processador quins són els bins, de tots els 
calculats per la FFT de la FPGA, que es volen emmagatzemar en una tercera 
memòria RAM, diferent de les dues destinades a guardar senyals de referència. 
Aquest valors, per tant, es corresponen amb cada una de les freqüències on es vol 
mesurar la impedància. A la Figura 3.12 es presenta el diagrama de flux del procés 
que segueix el Nios II en executar el codi de la instrucció. 
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Figura 3.12: Diagrama de flux de la seqüència que segueix el programa per 
emmagatzemar els bins d’interès. 

 

Aquesta instrucció es duu a terme en dues fases. En la primera, l’ordinador envia 
pel port USB la cadena de caràcters “SENDF”. Quan és rebuda pel processador, 
l’intèrpret de comandes retorna un “OK” a l’ordinador per indicar-li que s’ha rebut 
una comanda vàlida i assumeix que, tot seguit, se li enviarà un vector que conté el 
valor dels bins (mostres corresponent a l’índex de la DFT) a guardar. El processador 
entra llavors a l’estat número dos (state=2), que es només per indicar que les dades 
que es rebin després hauran de ser considerades com a bins. 

En la segona fase, l’ordinador, en rebre la confirmació, envia el valor dels bins al 
processador i aquest, en rebre’ls, tracta els bytes rebuts com a dades i executa la 
subrutina que emmagatzemarà els valors dins una RAM de la FPGA. Aquesta 
subrutina és molt semblant a la ja descrita en el bloc d’emmagatzematge dels 
senyals de referència del subapartat anterior. Els diferents valors se separen de la 
mateixa manera, és a dir, identificant els tabuladors que hi ha entre cada un dels 
valors, però en aquest cas, els valors són enters i no necessiten cap escalat. L’únic 
que cal fer és convertir-los del format ascii a format enter mitjançant la instrucció 
atoi. Després, ja poden ser escrites a la RAM que conté el valor dels bins. 
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El procés per escriure cada un dels valors a la RAM és el mateix que s’ha descrit 
al subapartat anterior, tenint en compte que el bus de dades es controla escrivint 
sobre el registre del GPIO FFT_SAMPLE_DATA_BASE, el bus d’adreces es 
controla escrivint sobre el registre del GPIO FFT_SAMPLE_WRITE_ADDR_BASE i 
el senyal d’habilitació d’escriptura es controla escrivint sobre el registre del GPIO 
FFT_SAMPLE_WE_BASE. 

Quan s’ha acabat d’escriure tots els valors a la RAM el processador retorna a 
l’estat d’espera d’una nova instrucció. 

Per últim, cal destacar que el processador no sap quin és el valor en Hz de les 
freqüències que interessen, només tracta amb valors de bins. La conversió de 
freqüència a bin la duu a terme el software de l’ordinador, i també la seva conversió 
al format bit-reversed, format amb què treballen els blocs FFT de la FPGA. A més, 
s’espera que els valors es rebin de menor a major. 

 

3.3.4 Adquisició de les dades 

 

En aquest bloc es detalla la part del programa encarregada de capturar els 
resultats de les mesures pels dos modes de funcionament i, posteriorment, enviar-
les via USB a l’ordinador. Aquest bloc també s’encarrega de gestionar el senyal 
d’habilitació i de reset del bloc hardware d’adquisició. 

A la Figura 3.13 es pot veure un diagrama de flux del comportament del programa 
quan ha d’adquirir els resultats en el mode multifreqüència.  
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Figura 3.13: Diagrama de flux de la seqüència que segueix el programa per 
capturar els resultats en el mode multifreqüència. 

 

Quan el processador rep per USB la cadena de caràcters “STARTM” interpreta 
que es vol iniciar una mesura multifreqüència. Això implica que haurà de llegir tants 
valors de cada una de les 4 memòries FIFO com número de freqüències (bins) 
s’hagin rebut anteriorment amb la instrucció “SENDF”. Un cop el processador rep la 
instrucció envia un missatge de confirmació conforme ha rebut una instrucció vàlida. 
A continuació, es desactiva els senyal de reset del bloc hardware d’adquisició 
(escrivint un 0 al registre del GPIO RESET_AD_FFT_IQ_BASE) i s’activa el senyal 
d’habilitació (escrivint un 1 al registre del GPIO (ENABLE_AD_FFT_IQ_BASE) per 
tal d’iniciar el procés de mesura. Al mateix temps que comença aquest procés es 
comprova el valor del senyal que indica si les FIFO estan buides (lectura del registre 
del GPIO FFT_SAMPLE_AVAILABLE_BASE) fins que aquest es desactivi. La 
lectura d’un registre del nios es duu a terme amb la instrucció anàloga per escriure 
IORD_8DIRECT() i que requereix els seus mateixos paràmetres d’entrada, tret del 
valor a escriure (òbviament, ja que és una operació de lectura). Un cop s’ha 
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desactivat el senyal que indica que les memòries estan buides, voldrà dir que hi ha 
una mostra per llegir i, per tant, s’iniciarà la lectura. Per fer-ho s’haurà d’activar el 
senyal d’habilitació de lectura de les FIFO escrivint un 1 al registre del GPIO 
CH1_REAL_RE_BASE com a mínim durant un període del senyal de rellotge global. 
Aquest temps d’espera, realitzat amb una instrucció de delay_us(), permet que les 
memòries, que treballen amb un rellotge més lent, capturin el canvi de valor. La 
lectura es realitzarà llegint seqüencialment el bus de dades de sortida de cada una 
de les quatre FIFO (registres GPIO CH1_FFT_REAL_BASE, CH1_FFT_IM_BASE, 
CH2_FFT_REAL_BASE i CH2_FFT_IM_BASE). Amb aquest procés s’obtenen 
quatre valors de 28 bits cada un. Aquests valors s’han de convertir a enters amb 
signe de 32 bits. Per fer-ho, només cal omplir els 4 primers bits amb el mateix valor 
que el bit més significatiu del valor de 28 bits. Aquest procés es duu a terme 
mitjançant una màscara.  

Un cop convertits, els valors es guarden en un vector d’enters i es torna a iniciar 
el procés de lectura de 4 nous valors fins que s’han llegit tots. Quan es tenen tots els 
valors emmagatzemats s’envien a l’ordinador mitjançant el port USB amb la 
instrucció d’alt nivell proporcionada per Terasic amb la documentació de la placa 
DE3, BULK_Write. Per limitacions en la comunicació, no es poden enviar tots els 
valors al mateix temps i, per tant, s’envia cada part de cada canal per separat, 
esperant la confirmació per part de l’ordinador entre cada una d’elles. 

Per iniciar la mesura amb l’altre mode de funcionament (desmodulació IQ), cal 
que es rebi la cadena de caràcters “STARD”. En aquest cas el processador 
interpreta que s’ha de realitzar una mesura a una única freqüència. El procés de 
lectura dels resultats és molt semblant al descrit per l’altre mode de funcionament. 
En aquest cas només es disposa de dues FIFO, el bus de dades de les quals es pot 
adquirir llegint el valor dels registres dels GPIO DEMOD_DATA_0_BASE i 
DEMOD_DATA_90_BASE, respectivament. També aquí cal consultar el senyal que 
indica si les memòries estan buides i que el programa s’esperi fins que hi hagi algun 
valor per llegir. Aquest senyal s’adquireix llegint el valor del registre del GPIO 
DEMOD_RREQ_BASE. 

D’altra banda, en el mode d’adquisició dels canals de la desmodulació coherent, 
no hi ha un nombre concret de valors a llegir, com en el cas anterior (el procés de 
mesura l’atura l’usuari). Per tant, a cada mesura es llegiran el màxim nombre de 
bytes (180) que es poden transmetre seguits pel port USB. 180 bytes representen 
45 valors enters, ja que cada un d’ells són 4 bytes. Per tant, es llegeixen 45 bytes de 
la component en fase, es guarden en un vector, es llegeixen 45 bytes de la 
component en quadratura i es guarden en el mateix vector, després dels 45 bytes de 
la component en fase. Així, el vector conté en total 90 bytes, que s’envien en dues 
tandes: s’envien primer els 45 valors de la component en fase, s’espera la 
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confirmació de l’ordinador, i s’envien els 45 corresponents a la component en 
quadratura. Aquest procés es repeteix fins que l’usuari atura la mesura. 

 

3.4 Arquitectura del software de control 
 

Per tal de poder visualitzar i guardar els resultats obtinguts de les mesures 
realitzades s’ha implementat una interfície d’usuari amb l’entorn de programació 
Labview 11.0 sp1. Aquest programa serà l’enllaç entre l’usuari i el sistema i, per tant, 
servirà per transmetre les instruccions i capturar els resultats enviats des del 
processador. La comunicació es realitza mitjançant el protocol USB.  

A la Figura 3.14 i la Figura 3.15 es presenta el panell frontal del software de 
control, des d’on l’usuari es pot comunicar amb el sistema per tal d’enviar i generar 
els senyals de referència, modificar els paràmetres del sistema (com la freqüència 
del rellotge global) i visualitzar els resultats obtinguts en la mesura de la impedància. 

 

 

Figura 3.14: Part de control del panell frontal que permet generar els senyals de 
referència i modificar els paràmetres del sistema. 
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Figura 3.15: Part de visualització del panell frontal que permet visualitzar els 
resultats obtinguts en la mesura de la impedància, tant en el mode multifreqüència 

com en el mode monofreqüència. 

 

Com es mostra a la Figura 3.14 el programa tindrà els següents controls: 

 Open session: obre la sessió de la comunicació USB Bulk entre 
l’ordinador i el processador. 

 Close session: tanca la sessió de la comunicació USB Bulk entre 
l’ordinador i el processador. 

 Generate waveform: envia les mostres del senyal de referència 
multifreqüència per a que siguin emmagatzemades a la FPGA. Aquestes 
mostres es llegeixen d’un arxiu que l’usuari ha d’especificar. 

 Stop waveform:  atura la generació dels senyals de referència. 
 Set frequency: modifica la freqüència del rellotge global del sistema 

hardware de la FPGA per la seleccionada al desplegable clock frequency. 
 Send measurement frequencies: envia les freqüències a les quals s’ha 

de realitzar la mesura d’impedància multifreqüència per ser 
emmagatzemades a la FPGA. Les freqüències es llegeixen d’un arxiu que 
l’usuari ha d’especificar. 

 Set samples average: modifica el nombre d’amitjanats que es realitzen en 
la desmodulació IQ pel seleccionat al desplegable average. 
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 Set IQ frequency: modifica la freqüència dels senyals de referència (sinus 
i cosinus) utilitzats per realitzar la desmodulació coherent. Aquesta 
freqüència es pot seleccionar mitjançant el control IQ frequency. També 
inicia automàticament la seva generació a la FPGA. 

 Measure: inici del procés de mesura d’impedància multifreqüència. Es 
realitzen tantes mesures com indiqui el control Number of measurements. 

 Continuous measurements:  inici del procés de mesura d’impedància 
multifreqüència de forma contínua. 

 Continuous IQ measurements: inici del procés de mesura d’impedància 
monofreqüència de forma contínua. 

 Exit: atura l’execució del software de control. 

 

Pel que fa a la part de visualització, la Figura 3.15 mostra un total de 5 gràfics on 
es mostren els resultats obtinguts de les mesures d’impedància. Els dos gràfics 
superiors mostren el mòdul i la fase de la divisió dels dos canals del A/D amb el 
mode multifreqüència. Els dos gràfics situats al mig mostren el mòdul i la fase de la 
resposta freqüencial dels dos canals d’adquisició del A/D (mesures de la tensió i del 
corrent a la impedància). Per últim, el gràfic inferior mostra l’evolució temporal de la 
mesura d’impedància en el mode IQ. 

Als següents apartats es detallarà més en profunditat el codi que executa el 
software per cada un dels controls detallats anteriorment. 

 

3.4.1 Selecció de la freqüència de rellotge del sistema 

 

En aquest cas es tracta de la instrucció que permet modificar la freqüència de 
rellotge del sistema. Com s’ha esmentat a l’apartat 3.3.1les freqüències que es 
poden seleccionar son 5 kHz, 5 MHz i 50 MHz. 

Al panell frontal s’ha col·locat un selector, on l’usuari podrà triar entre les tres 
freqüències esmentades, i un botó per aplicar el canvi de freqüència (Set 
Frequency) i es pot veure el seu aspecte a la Figura 3.16. 
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Figura 3.16: Part del panell frontal corresponent al canvi de freqüència. Selector de 
freqüència (Clock frequency), botó de confirmació (Set Frequency) i indicador de 

freqüència de rellotge actual (Current clock frequency). 

Tot seguit, a la Figura 3.17, es veu el diagrama de blocs implementat. 

 

 

Figura 3.17: Diagrama de blocs corresponent a la instrucció de canvi de freqüència 
del rellotge global. 

 

Un cop s’ha polsat sobre el botó Set Frequency a través del event structure 
s’activa la part del programa corresponent al canvi de freqüència que aplicarà la 
modificació realitzada per l’usuari. Segons la freqüència seleccionada, provinent del 
selector clock frequency, s’activarà un bucle case que modificarà una constant amb 
el valor seleccionat per tal de realitzar la visualització d’aquest al panell frontal 
mitjançant l’indicador current clock frequency. 

El codi que s’ha d’enviar al processador està format per una part fixa, “SETF”, i 
una part variable que dependrà de la freqüència seleccionada. Per tant, s’ha 
realitzat la concatenació d’aquests dos valors i s’ha connectat com a entrada del 
subvi implementat (anomenat sendreference.vi) per l’enviament d’informació al 
processador (ja siguin instruccions o dades). 

La implementació d’aquest bloc es pot veure a la Figura 3.18 i el seu 
funcionament es detalla a continuació. 
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Figura 3.18: Diagrama de blocs del subvi sendreference.vi, que s’utilitza per enviar 
les instruccions i les dades al processador. 

 

En aquest diagrama s’utilitzen els blocs de comunicació sèrie, com són el VISA 
Write i VISA Read, que escriuen i llegeixen sobre el dispositiu que s’indica a les 
seves respectives entrades anomenades “VISA resource name”. Pel que fa al bloc 
d’escriptura, també cal indicar l’string (entrada reference) que es vol enviar al 
dispositiu i, d’altra banda, en el bloc de lectura, el nombre de bytes que s’esperen 
llegir (entrada byte count). 

La funció d’aquest bloc és enviar al processador les instruccions o les dades que 
se li indiquin a la seva entrada i, tot seguit, llegir dos bytes provinents del mateix 
processador. Si aquests dos bytes són els caràcters “OK” voldrà dir que el 
processador ha rebut correctament la instrucció. Si no s’obté cap resposta del 
processador o els caràcters que es llegeixen no són els esperats, s’activa un led 
col·locat al panell frontal que indica que hi ha hagut algun problema en la 
comunicació entre la FPGA i el software de control. 

 

3.4.2 Emmagatzemament i generació del senyal de 
referència 

 

En aquest cas s’haurà de diferenciar entre els dos modes de funcionament. En el 
primer cas el senyal a guardar es tracta d’un senyal multifreqüència que es llegeix 
d’un arxiu extern i en el segon cas es tracta de dos senyals, un sinus i un cosinus, 
que es generen utilitzant un bloc predefinit dins del software utilitzat. 

Pel que fa al mode multifreqüència, l’arxiu seleccionat ha de complir un format 
específic perquè pugui ser llegit correctament pel software de control. El senyal ha 
d’estar normalitzat entre els valors 0 i 1 i cadascun d’aquests valors haurà de tenir 
un dígit a la part entera, un punt com a separador decimal i quatre dígits més. Els 
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nombres hauran d’estar separats per una tabulació, fins i tot el darrer valor. (p.e. 
0.0203 0.1423 ). 

Al panell frontal es troba un botó anomenat Generate waveform que en ser polsat 
activarà la part del codi corresponent a la lectura del senyal des de l’arxiu i 
l’enviament d’aquest cap al processador. Tot seguit, a la Figura 3.19, es pot veure el 
diagrama de blocs corresponent. 

 

Figura 3.19: Diagrama de blocs corresponent a la instrucció de generar el señal 
multifreqüència i enviar-lo al processador. 

 

En aquest cas, la instrucció que s’envia al processador també té una part fixa 
(anomenada “SENDW”) i una altre que és variable. Aquesta última part variable és 
el nombre de mostres del que consta l’arxiu que s’ha llegit. Aquest nombre s’envia 
per detectar si el processador ha rebut totes les mostres que s’han enviat i, per tant, 
detectar errors en la transmissió. 

El primer bloc que es pot veure a la Figura 3.19 obre una finestra emergent on 
l’usuari ha d’introduir la ruta de l’arxiu que s’ha d’utilitzar com a referència per 
generar el senyal. Un cop s’ha introduït l’arxiu corresponent, el bloc el llegeix i el 
presenta per la seva sortida en format string. El següent bloc s’encarrega de tancar 
aquest arxiu un cop ha estat llegit. 

Tot seguit s’envia la instrucció corresponent al processador. Com s’ha esmentat 
anteriorment, aquesta consta d’una part fixe i una altra variable, per tant s’hauran de 
concatenar les dues. Per tal de saber el nombre de mostres que conté l’arxiu, es 
calcularà la longitud de l’string utilitzant el bloc string length. Aquest bloc proporciona 
el nombre de bytes totals que s’han llegit de l’arxiu i, per tant, s’haurà de dividir per 7 
(nombre de bytes que conté cada mostra) per tal de saber el nombre de mostres 
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totals. S’utilitzarà el bloc sendreference.vi per enviar la instrucció concatenada al 
processador de la mateixa manera que s’ha descrit a l’apartat anterior. 

Després d’enviar la instrucció, si el processador l’ha rebut correctament, s’envien 
les dades del senyal llegit de l’arxiu (utilitzant el bloc sendreference.vi) i, tot seguit, 
una nova instrucció. Aquesta nova instrucció s’anomena STARTW i el processador 
l’interpreta com l’ordre de generar el senyal que s’ha enviat prèviament. 

Per l’altre mode de funcionament serà necessari enviar dos senyals al 
processador. En aquest cas els senyals es generaran amb un bloc específic que 
s’ha inclòs dins un altre subvi anomenat sine_cos_generator.vi. El diagrama de 
blocs d’aquest subvi es pot veure a la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20: Diagrama de blocs del subvi que s’encarrega de generar un señal 
sinusoïdal (referències del demodulador IQ) a partir de la freqüència de mostreig, la 

freqüència desitjada del senyal, l’amplitud i el desfasament. 

 

Dividint la freqüència de mostreig per la freqüència analògica dels senyals de 
referència (seleccionable per l’usuari mitjançant el panell frontal), s’obté el nombre 
de mostres resultants en un període de què consten els senyals. Tot seguit es 
realitza un arrodoniment a la baixa per tal d’entrar un nombre enter de mostres en el 
cas que la divisió no sigui exacta. Connectant com a entrades al bloc Sine Pattern el 
nombre de mostres, l’amplitud i el desfasament, es generarà la sinusoide 
corresponent. Per tal d’escalar les mostres que surten d’aquest bloc entre els valors 
0 i 1, es sumarà una unitat a l’array de sortida i es dividirà entre dos. A continuació 
s’utilitza un bloc anomenat Array To Spreadsheet String que dona el format correcte 
a cada una de les mostres. Aquest bloc té una entrada anomenada format string que 
permet introduir el format amb el qual es vol treballar, que en aquest cas és %1.4f. A 
la sortida d’aquest bloc, s’anirà concatenant cada una de les mostres amb un 
tabulador per tal que tinguin la separació desitjada. 
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Un cop descrit aquest subvi es mostra la part del codi que s’activarà quan l’usuari 
seleccioni la freqüència a la que es vol realitzar la mesura. Per fer aquesta selecció, 
el panell frontal consta d’un selector on es pot introduir la freqüència analògica en 
Hertz dels senyals de referència i un botó de confirmació (Figura 3.21). 

 

 

Figura 3.21: Botó de confirmació i selector de freqüència que permet modificar la 
freqüència dels senyals de referència per mesurar a una sola freqüència. 

 

Un cop s’ha seleccionat la freqüència desitjada i s’ha polsat el botó s’activa el 
codi corresponent al diagrama de blocs. Aquest es pot veure a la Figura 3.22. 

 

 

Figura 3.22: Diagrama de blocs corresponent a la generació dels senyals de 
referencia necessaris per realitzar les mesures a una sola freqüència. 

 

Primer de tot s’envia al processador la instrucció SENDM que li indicarà que rebrà 
els dos senyals de referència utilitzats en la desmodulació coherent. Tot seguit, 
utilitzant la freqüència que ha seleccionat l’usuari es generarà el senyal en fase amb 
una amplitud 1 i un desfasament 0 (sinus), tal i com s’ha descrit anteriorment. Un 
cop generat s’utilitza el bloc sendreference.vi per enviar les mostres resultants. Tot 
seguit es realitza la mateixa operació, però generant el cosinus, és a dir, fixant el 
desfasament del sinus generat en 90 graus. També s’envien les mostres resultants 
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mitjançant el bloc sendreference.vi i, per últim, la instrucció STARTW que dóna 
l’ordre al processador d’iniciar la generació d’aquests. 

L’usuari també té la opció de triar el nombre d’amitjanats que es realitzaran per la 
desmodulació IQ. Per fer-ho s’ha instal·lat al panell frontal un botó de confirmació i 
un desplegable amb les diferents opcions: 8192, 4096, 2048, 1024 i 512, que té 
l’aparença de la Figura 3.23. 

 

 

Figura 3.23: Botó de confirmació i selector d’amitjanats que permet modificar els 
amitjanats que s’utilitzen per realitzar la desmodulació coherent. 

 

Un cop s’ha polsat al botó de confirmació, s’activarà el codi corresponent que 
mostra la Figura 3.24. 

 

 

Figura 3.24: Diagrama de blocs corresponent al canvi d’amitjanats per la 
desmodulació coherent. 

 

Primer de tot, s’envia la instrucció corresponent al processador que té com a nom 
SETA. Tot seguit, es concatena el nombre d’amitjanats seleccionat per l’usuari amb 
un espai. Això es realitza perquè a l’hora de realitzar la conversió d’String a enter al 
processador, aquesta es realitzarà fins que es trobi l’espai, evitant així que es 
converteixin caràcters no desitjats. Per últim, s’envia el resultat cap al processador 
amb el mateix subvi que s’ha utilitzant fins ara. 
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Finalment, es podrà aturar la generació dels senyals de referència fent clic al botó 
Stop waveform. La generació s’aturarà tant en el mode multifreqüència com en el 
mode monofreqüència. El codi que s’executa es mostra a la Figura 3.25. 

 

Figura 3.25: Diagrama de blocs corresponent a l’enviament de la instrucció que 
atura la generació dels senyals de referència. 

 

L’únic bloc que s’executa es el bloc sendreference.vi que envia la instrucció 
STOPW al processador per tal que aquest aturi la generació dels senyals de 
referència. 

 

3.4.3 Selecció de les freqüències de mesura 

 

Amb aquesta instrucció el software de control indica al processador quins són els 
bins, de tots els calculats pels blocs  FFT de la FPGA, que es volen emmagatzemar. 
Aquest valors, per tant, es corresponen amb cada una de les freqüències on es vol 
mesurar la impedància. Tal i com ja s’ha explicat a l’apartat 3.3.3, al processador se 
li ha de passar el valor de cada un dels bins en format bit_reversed i, a més, 
ordenats de menor a major. D’aquesta conversió se n’encarrega el software de 
control, així com de convertir les freqüències analògiques d’interès (en Hz) a valor 
de bin a una freqüència de mostreig determinada. La conversió es duu a terme 
segons l’equació 3-1. 

 

   𝑏𝑖𝑛 = 𝑓𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙ò𝑔𝑖𝑐𝑎
𝑓𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑖𝑔

· 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐹𝐹𝑇   (3.1) 
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L’equació 3-1 mostra que el valor d’un bin és proporcional al valor de la 
freqüència analògica amb què es correspon i al nombre de mostres de la FFT, que 
en el present projecte està fixat a 8192. Finalment, és inversament proporcional a la 
freqüència de mostreig del sistema. En aquest punt cal destacar que la càrrega dels 
bins al processador cal que es realitzi amb la mateixa freqüència de mostreig que la 
que utilitza el sistema hardware per generar els senyals de referència. En cas 
contrari, els valors dels bins no serien correctes. 

Pel que fa al diagrama de blocs de la selecció de freqüències del software de 
control, aquest es presenta a la Figura 3.26. 

 

Figura 3.26: Diagrama de blocs corresponent a l’enviament de les freqüències a les 
quals es vol realitzar la mesura d’impedància en el mode multifreqüèncial. 

 

Tot el diagrama de blocs està integrat dins d’una estructura event structure. 
Aquesta estructura s’utilitza per totes les instruccions i s’encarrega de detectar quan 
l’usuari prem un dels botons d’instrucció. En aquest cas, quan l’usuari prem el botó 
Send Measurement Frequencies s’executa el codi inclòs a la Figura 3.26, 
corresponent a la selecció de freqüències d’interès i el seu enviament via USB al 
processador. 

El codi llegeix un arxiu de text que conté les freqüències analògiques (en Hz) a 
les quals es vol mesurar la impedància. El software de control obra una finestra 
emergent preguntant a l’usuari la ubicació de l’arxiu que vol que es llegeixi. Un cop 
llegit, totes les freqüències llegides, en format string, són enviades al bloc 
nios_freqs, juntament amb el nombre que marca la longitud de les FFT. Aquest bloc, 
el codi del qual es mostra a la Figura 3.27, és l’encarregat de convertir les 
freqüències analògiques en bins. 
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Figura 3.27: Diagrama de blocs corresponent al subvi que realitza la conversió dels 
bins de format binari natural a bit-reversed.  

 

El bloc consta de 3 entrades: la cadena de caràcters que conté tots els valors de 
les freqüències analògiques d’interès (String Frequencies), la longitud de mostres de 
les FFT (FFT Samples) i la freqüència de mostreig actual (Fs). A partir d’aquestes 
tres entrades, es calculen els valors dels bins corresponents a les freqüències 
analògiques d’acord amb l’equació (3.1). Així, s’obté un vector d’enters amb tots els 
bins ordenats que s’envien a una sortida (Array sorted bins). Aquests valors, però, 
no són els valors que s’han de passar al processador, ja que primer s’han de 
convertir al format bit-reversed, però cal calcular-los perquè després el bloc 
d’adquisició del software de control representi correctament els espectres calculats. 

Per convertir els bins obtinguts anteriorment al format bit-reversed, cal utilitzar un 
bucle que transformarà cada un dels bins. Per cada un d’ells, el procés de conversió 
és el següent: cada un dels valors enters de 32 bits (4 bytes) es converteix en un 
boolean array, és a dir, en un vector d’uns i zeros, que representen el valor enter en 
format binari natural. Després, d’aquest vector binari se seleccionen els últims n bits. 
El valor de n depèn de la longitud en mostres de les FFT a calcular: per a 8192 
mostres calen 13 bits (8192=213). Per tant, en aquest cas se seleccionen els últims 
13 bits del nombre en format binari. El següent bloc realitza la inversió d’ordre dels 
bits, és a dir, el bit 0 passa a ser el 12 (el 12 passa a ser el 0), l’1 passa a ser l’11 
(l’11 passa a ser l’1) i així successivament. En aquest punt, el valor numèric ja està 
en format bit-reversed i només cal tornar-lo a representació d’enter de 32 bits, funció 
que realitza el següent bloc. Repetint el procés anterior per cada un dels valors 
s’obtenen tots els bins en format bit-reversed. Només queda un últim pas, que és 
ordenar el vector de bins de menor a major, ja que és el format amb què treballa el 
processador. Aquest vector  s’envia a la sortida Array Unsorted Bins, ja que la part 
d’adquisició i representació de les dades necessita aquest vector. L’última de les 
sortides (String Bins) no és més que la cadena de caràcters que conté els bins ja 
llestos per enviar al processador, separats entre ells per tabuladors. 

Retornant al codi de la Figura 3.26, un cop executat el bloc nios_freqs, el següent 
pas és enviar al processador la instrucció SENDF, mitjançant el bloc 
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SendReference. Aquest bloc ja ha estat descrit a l’apartat 3.4.1, on només cal 
indicar el nom del recurs assignat a la comunicació USB per a que enviï la instrucció 
cap al processador. Un cop enviada, el software de control espera rebre un codi de 
confirmació i, si el rep, envia la cadena de caràcters del bloc nios_freqs al 
processador utilitzant de nou el bloc SendReference.vi. Si després d’enviar el codi 
de la instrucció no es rep la confirmació, s’assumeix que el processador no està llest 
i no s’envien els valors dels bins. En aquest punt, el codi corresponent a la selecció 
de les freqüències d’interès finalitza i el software de control retorna a l’estat d’espera 
d’una nova instrucció. 

 

3.4.4 Adquisició i representació de les mesures 
d’impedància 

 

Un cop l’usuari ha configurat els paràmetres del sistema, com són la freqüència 
de rellotge global, els senyals de referència, entre d’altres, el sistema està preparat 
per iniciar la mesura d’impedància. En aquest cas també s’haurà de diferenciar entre 
els dos modes de funcionament. 

Pel que fa al mode multifreqüència, s’ha habilitat un botó per iniciar les mesures 
(Measure) i un control que permet indicar al sistema quantes mesures ha de 
realitzar (Number of measurements). Si es vol realitzar el procés de mesura de 
forma contínua s’ha implementat un botó anomenat Continuous Measurements, que 
manté el sistema mesurant fins que es torna a polsar. També s’han col·locat dos 
indicadors, un per saber el nombre d’espectres que s’ha realitzat (Num of spectra) i 
l’altre per indicar la freqüència d’adquisició de les mesures (Spectra/sec). 

 

 

Figura 3.28: Part del panell frontal que permet iniciar les mesures, ja sigui un 
nombre determinat o contínuament i visualitzar el nombre d’espectres realitzats i la 

seva freqüència d’adquisició. 
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Un cop l’usuari comença qualsevol de les mesures utilitzant un dels dos botons 
descrits a la Figura 3.28, s’inicia el codi que es pot veure a la Figura 3.29. 

 

Figura 3.29: Diagrama de blocs del mode multifreqüència corresponent a 
l’adquisició dels dos canals de mesura, representació per pantalla i escriptura dels 

resultats a un arxiu binari. 

 

El codi s’inicia pel bucle superior, que demana a l’usuari que especifiqui la ruta 
del arxiu on guardar les mesures dels espectres adquirits. L’arxiu s’obre en mode 
només escriptura i si ja existeix demana una confirmació per sobreescriure’l.  

El codi que conté el següent bucle adquireix un sol espectre de la impedància. Si 
l’usuari ha polsat el botó Measure el bucle es repetirà tantes vegades com nombre 
d’espectres hagi indicat. Si, d’altra banda, s’ha polsat el botó Continuous 
Measurements, el bucle s’executa contínuament fins que es torna a polsar el botó. 
Aquesta funcionalitat està implementada a la part inferior del bucle. 
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Per tal de saber la freqüència amb la que s’adquireixen els espectres s’han 
utilitzat dos blocs tickcount (rellotges), un abans d’iniciar l’adquisició i l’altre tot just 
després. Si es resta el valor d’ambdós rellotges s’obté el temps que ha transcorregut 
(en ms) entre l’inici i la fi de l’adquisició. 

El procés d’adquisició s’inicia enviant al processador la instrucció STARTM amb 
el subvisendreference.vi utilitzat anteriorment. Amb aquesta instrucció el 
processador interpreta que ha d’enviar les dades corresponents a la part real i 
imaginaria del corrent i la tensió de la impedància a cada una de les freqüències 
escollides amb anterioritat. Això implica que s’han de rebre quatre vectors de 
longitud igual al nombre de freqüències a avaluar. L’adquisició d’aquests quatre 
vectors la duu a terme un subvi fft_acquisition.vi, el diagrama de blocs del qual es 
pot veure a la Figura 3.30. 

 

 

Figura 3.30: Diagrama de blocs del subvi fft_acquisition.vi (implementat a la Figura 
3.29) que adquireix la part real i imaginària de cada un dels dos canals de mesura. 

 

A aquest subvi se li ha d’indicar el dispositiu USB amb el que s’ha establert la 
comunicació amb el processador i el nombre de bytes que conté cada una de les 
parts. Aquest nombre de bytes és igual a quatre vegades (cada enter són 4 bytes) el 
nombre de freqüències on es mesura l’espectre. Tot seguit s’utilitza un altre subvi 
anomenat read.vi que és el que adquireix cada una de les parts dels dos canals. El 
seu diagrama de blocs es pot veure a la Figura 3.31. 

Quan s’ha finalitzat la lectura d’una de les parts d’un canal, s’envia un missatge 
de confirmació al processador per tal que aquest enviï el següent bloc de dades. El 
procés es repeteix fins que s’han rebut les quatre components. Tot seguit, s’inverteix 
l’ordre de les dades de cada un dels vectors rebuts degut a que el processador les 
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envia en ordre invers i, finalment, es construeix un vector de dues dimensions que 
conté totes les dades de l’espectre. 

 

 

 

Figura 3.31: Diagrama de blocs del subvi read.vi (implementat a la Figura 3.29) que 
s’utilitza quatre vegades per adquirir individualment cada una de les components de 

cada canal. 

 

Primer de tot es llegeixen les dades enviades pel processador. Aquestes dades 
estan en format string i, per tant, s’han de convertir a enter de 32 bits (4 bytes). Per 
fer-ho, s’utilitza una estructura iterativa que agrupa els bytes llegits en grups de 4 i 
els converteix en enters amb signe de 32 bits. Cada enter convertit es situa en un 
vector, de manera que un cop finalitzat l’estructura iterativa, contindrà una de les 
components d’un canal d’adquisició per a cada una de les freqüències de mesura. 

Tornant al diagrama de blocs de la Figura 3.29, un cop executat el bloc 
fft_acquisition, es passen les dades obtingudes al subvireorder_fft_data.vi. Aquest 
bloc és necessari perquè els blocs de la FFT de la FPGA treballen en format bit-
reversed i, per tant, es fa necessari reordenar les dades rebudes. 
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Figura 3.32: Diagrama de blocs del subvireorder_fft_data.vi (implementat a la 
Figura 3.29) que reordena les dades rebudes, calcula el mòdul i la fase de cada un 

dels dos canals de mesura i els representa al panell frontal. 

 

Primer de tot, per reordenar les dades, cal utilitzar els bins que s’han enviat 
prèviament al processador. Com ja s’ha comentat, els bins estan en format bit-
reversed i ordenats de menor a major, de la mateixa manera que ho estan les dades 
rebudes del processador. Així doncs, cal reordenar els vectors amb les dades 
rebudes i el primer pas per fer-ho és passar els bins de format bit-reversed a binari 
natural. Per aconseguir-ho s’utilitza el mateix bucle que ja es va detallar a la Figura 
3.27. En aquest punt, ja es tenen els bins en el format correcte però estan 
desordenats. Per realitzar l’ordenació s’executa la segona estructura iterativa. 
Aquesta estructura utilitza el vector de bins desordenats creat en el bucle anterior i 
el vector amb els bins en l’ordre correcte. El procediment es pot veure a continuació 
a la Taula 3.1, exemplificat amb un vector de tres bins. 

 

Bins ordenats 3 5 7 

Bins desordenats 5 3 7 

Dades desordenades X5 X3 X7 

 

Dades ordenades X3 X5 X7 
Bins ordenats 3 5 7 

Taula 3.1: Exemple d’ordenació de les dades mitjançant els bins ordenats i 
desordenats. 

 

S’agafa el primer valor dels bins ordenats i es busca la seva posició en el vector 
de bins desordenats. Aquesta posició serà la mateixa que ocupa la dada 
corresponent a aquest bin en el vector de dades desordenades i, per tant, es 
guardarà el seu valor a la primera posició de memòria d’un nou vector que contindrà 
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les dades ordenades correctament. Es repeteix el procés per als bins restants i 
s’obté així el vector de dades ordenades. 

A la sortida del bucle s’obté un vector de dues dimensions amb les dades de cada 
una de les components ordenades correctament. Tot seguit, s’agafa la part real i la 
part imaginària d’un mateix canal i es connecten a un bloc que passa de la forma 
rectangular a polar. Amb aquest procés s’obté el mòdul i la fase de cada un dels dos 
canals. 

Continuant amb el diagrama de blocs de la Figura 3.29, el vector de dues 
dimensions provinent del subvi anterior és el que s’utilitza per escriure les dades a 
l’arxiu que ha especificat l’usuari a l’inici del procés. Per a aquesta finalitat s’utilitza 
el bloc write to binary file que escriu les dades que es connecten a la seva entrada 
en format binari.  

Per últim, al panell frontal s’ha col·locat un botó que permet a l’usuari decidir si vol 
o no que es representin els resultats obtinguts. Si aquest botó està polsat 
s’executarà el codi que hi ha dins l’estructura case. Aquest codi conté un subvi 
anomenat fft_plot.vi que es mostra a la Figura 3.33. 

 

 

Figura 3.33: Diagrama de blocs del subvifft_plot.vi (implementat a la Figura 3.29) 
que realitza els càlculs del mòdul i la fase de la impedància per poder-los representar. 

 

Primer de tot, es separa el vector de dues dimensions en part real i part 
imaginària de cada un dels canals. Tot seguit, s’agafa la part real i la part imaginària 
d’un mateix canal i es connecten a un bloc que passa de la forma rectangular a 
polar. Un cop es té cada un dels canals en forma polar, es divideixen els seus 



70 
Desenvolupament i validació del software d’un analitzador d’impedància 

multifreqüència basat en FPGA 
 

 

 

mòduls i es resten les seves fases (prèviament convertides de radians a graus) per 
obtenir el mòdul i la fase de la impedància. S’utilitza la sortida d’aquest bloc per 
connectar-la als gràfics de mòdul i fase corresponents a la Figura 3.15. 

 

D’altra banda, pel que fa al mode de desmodulació coherent, s’ha col·locat un 
botó al panell frontal anomenat Continuous IQ Measurement. Un cop l’usuari 
comença la mesura utilitzant aquest botó, s’inicia el codi que es pot veure a la 
Figura 3.34. 

 

Figura 3.34: Diagrama de blocs corresponent a l’adquisició i representació de les 
dades de la desmodulació IQ. 

 

Igual que al mode de funcionament multifreqüència, un cop s’ha polsat el botó de 
mesura, se li demanarà a l’usuari que introdueixi la ruta de l’arxiu on es volen 
guardar els resultats. Aquesta funció la realitza el bucle superior de la Figura 3.34. 

El procés d’adquisició s’inicia enviant al processador la instrucció STARTD 
utilitzant el mateix subvi que s’ha utilitzat anteriorment (sendreference.vi).Amb 
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aquesta instrucció el processador interpreta que ha d’enviar les dades 
corresponents a la mesura mitjançant la desmodulació coherent. 

Tot seguit, aquestes dades seran adquirides amb un subvi anomenat read_IQ.vi 
el diagrama de blocs del qual es pot veure a la Figura 3.35. En aquest cas, es 
llegeixen de cop el màxim nombre de bytes (180) que es poden rebre del 
processador degut a la limitació en la comunicació USB. 

 

 

Figura 3.35: Diagrama de blocs del subvi read_IQ (implementat a la Figura 3.34) 
que realitza l’adquisició de la part real i la part imaginària corresponent a la 

desmodulació IQ. 

 

Aquest subvi és molt semblant a l’utilitzat en el mode multifreqüència mostrat a la 
Figura 3.30. En aquest cas però, només s’hauran d’adquirir dues components d’un 
canal mitjançant el subvi read.vi. Aquest últim bloc ja ha estat descrit en l’adquisició 
multifreqüència (Figura 3.31). Primer de tot, es llegeix la part real de la mesura 
d’impedància i continuació s’envia un senyal de confirmació al processador. Quan 
aquest el rep, envia la part imaginaria que és llegida de la mateixa manera. Tot 
seguit, s’inverteix cada una de les components ,ja que el processador les envia en 
ordre invers, i s’uneixen per formar un vector de sortida de dues dimensions. 

Tornant a la Figura 3.34, el vector de dues dimensions provinent del subvi 
anterior és el que s’utilitza per escriure les dades a l’arxiu que ha especificat l’usuari 
a l’inici del procés. Per a aquesta finalitat s’utilitza el bloc write to binaryfile que 
escriu les dades que es connecten a la seva entrada en format binari. Aquets mateix 
vector també s’utilitza com a entrada del següent subvi, anomenat plot_IQ.vi, que 
s’encarrega de realitzar els càlculs necessaris per poder representar el senyal. El 
diagrama de blocs corresponent a aquest bloc es pot veure a la Figura 3.36 i la 
Figura 3.37. En les dues figures es mostren els quatre modes possibles de 
representació al panell frontal. Aquest mode de representació es pot seleccionar 
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amb un menú desplegable col·locat al panell frontal, anomenat plot displayed, amb 
les següents opcions: part real, part imaginària, mòdul i fase. 

 

 

Figura 3.36: Diagrama de blocs del subviplot_IQ corresponent a la representació de 
la part real i la part imaginària de la mesura d’impedància mitjançant desmodulació 

IQ. 

 

 

Figura 3.37: Diagrama de blocs del subviplot_IQ corresponent a la representació 
del mòdul i la fase de la mesura d’impedància mitjançant desmodulació IQ. 

 

En cada una de les possibles representacions, prèviament es separa el vector de 
dues dimensions en part real i part imaginària. Per tant, per aquests modes de 
representació mostrats a la Figura 3.36només caldrà connectar la sortida del bloc al 
senyal corresponent. D’altra banda, per les altres opcions de representació 
mostrades a la Figura 3.37, caldrà convertir el nombre de forma rectangular a forma 
polar i connectar la sortida al mòdul o a la fase, respectivament. 
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4. Validació amb mesures 
experimentals 

 

Per tal de validar experimentalment el correcte funcionament del sistema es 
realitzaran una sèrie de mesures amb els dos modes de funcionament amb els que 
pot funcionar el sistema: mesures a una sola freqüència (desmodulació coherent) i 
multifreqüència. Aquestes mesures complementen les mesures presentades al 
projecte que porta com a títol “Disseny, implementació i caracterització del hardware 
d’un analitzador d’impedància multifreqüència basat en FPGA”. 

 

4.1 Desmodulació IQ 
 

Pel que fa el mode de desmodulació coherent es realitzaran diferents mesures 
utilitzant, per una banda, un simulador de pacient Fluke PS420 multiparameter 
simulator i, per l’altre, una persona voluntària.  

Per tal de comprovar que el senyal que es vol injectar arriba correctament a la 
impedància a mesurar, s’ha realitzat una mesura amb un oscil·loscopi del fabricant 
Tektronix TDS 3024B. Per fer-ho, s’ha generat un senyal de 625 kHz i s’ha 
connectat l’oscil·loscopi després del front-end, per tal de veure què és el que s’està 
injectant. El resultat es mostra a la Figura 4.1. 
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Figura 4.1: Mesura del senyal temporal (blau) injectat a la impedància i del seu 
espectre (taronja) utilitzant un oscil·loscopi TDS 3024B del fabricant Tektronix. 

 

En blau es pot apreciar el senyal en el domini temporal. Tal i com es pot veure a 
l’indicador de freqüència, es tracta d’un sinus amb una freqüència 625,3 kHz. També 
s’ha representat, en color taronja, l’espectre del senyal realitzat pel mateix 
oscil·loscopi. Utilitzant els cursors es pot comprovar que la component fonamental 
es troba a 625 kHz i té una amplitud de 57,2 dB. 

 

4.1.1 Simulador de pacient Fluke PS420 

 
El simulador utilitzat té molts modes de funcionament diferents però en aquest 

cas s’ha utilitzat el mode R DELTA. Aquest mode proporciona una variació de la 
resistència del simulador en funció del temps. El sistema emula els canvis de 
resistència que presenta el tòrax durant la respiració. Hi ha tres possibles variacions: 
de 3 Ω, de 0,5 Ω i 0,2 Ω. Amb aquests tres modes de funcionament s’ha fixat una 
resistència base o nominal de 500 Ω i també s’ha configurat en 20 el nombre de 
cicles d’impedància per minut. 

 
A la Figura 4.2es representen les captures realitzades amb el desmodulador IQ 

de tres modes de funcionament a una freqüència de 156,250 kΩ i amb un interval de 
mesura de 10 segons. La mesura es realitza a baixa freqüència perquè el simulador 
té una resposta freqüencial passa baixes. S’ha seleccionat aquesta perquè 
coincideix amb un dels zeros del filtre de mitjana mòbil, fet que redueix distorsió 
harmònica i, a més, l’amplada de soroll equivalent és la menor possible. 
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Figura 4.2: Variació de 3 Ω (superior), de 0,5 Ω (mig) i de 0,2 Ω (inferior) amb una 
resistència de base de 500 Ohms. En vermell el señal filtrat amb una freqüència de tall 

d’1 Hz. 

 
En vermell s’ha representat el senyal filtrat amb un filtre Butterworth d’ordre 5 

amb una freqüència de tall d’1 Hz.  
 
En el primer cas, la resistència oscil·la entre 496,8 Ω i 493,5 Ω i, per tant, la 

variació és de 3,3 Ω. En el segon cas, la resistència pren com a valor màxim 496,3 
Ω i com a valor mínim 495,7 Ω. L’oscil·lació és de 0,6 Ω. Per últim, en el cas de la 
variació més petita, com a valor màxim s’obté 496,5 Ω i com a valor mínim 496,2 Ω, 
responent a un canvi de 0,3 Ω. 

 
Els valors mitjos en cada un dels casos són, respectivament, 495,15 Ω, 496 Ω i 

496,34 Ω. L’error pel que fa a aquests valors en cada una de les mesures és del 
0,97%, 0,80% i del 0,73%. 

 

4.1.2 Mesures experimentals a voluntaris 

 

Un cop s’ha validat el correcte funcionament del sistema de mesura en mode 
mono freqüència mitjançant mesures amb el simulador de pacient, es realitzen 
mesures experimentals amb voluntaris mitjançant elèctrodes (3M Red Dot 2560). La 
finalitat és comprovar si es poden captar variacions de la respiració i del ritme 
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cardíac amb mesures a 4 elèctrodes braç a braç. A la Figura 4.3es mostra la 
disposició de dos dels elèctrodes en un braç (els altres dos elèctrodes es connecten 
de la mateixa forma però a l’altre braç). 

 

 

Figura 4.3: Disposició dels elèctrodes per la mesura de braç a braç. 

 

Tot seguit, a la Figura 4.4 es mostra l’evolució de la impedància de braç a braç 
del subjecte 1. Aquestes mesures estan realitzades amb elèctrodes directament 
sobre la pell tal i com mostra la Figura 4.3. 

 

Figura 4.4: Evolució de la impedància respecte el temps del subjecte 1 i en vermell 
el filtrat del senyal a una freqüència de tall de 2 Hz. 

 

També s’ha representat el senyal filtrat amb un filtre Butterworth d’orde 5 (senyal 
vermell) a una freqüència de tall de 2 Hz. 

En els primers 25 segons el subjecte ha mantingut una respiració normal, tot 
seguit una respiració forçada durant 20 segons i, sobre el segon 45 ha realitzat una 
apnea d’aproximadament 25 segons. Es pot comprovar com el sistema capta les 
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variacions en la impedància que provoquen aquestes respiracions tot i ser de menys 
d’1 Ω. En el tram de respiració forçada, com el volum de la caixa toràcica canvia 
més, també ho fa el valor de la impedància. Per últim, en el tram on es realitza 
l’apnea, com no hi ha respiració, el canvi d’impedància de mig ohm aproximadament 
és degut a la modulació provocada per la circulació polsada de la sang i al soroll en 
la mesura. 

 

A continuació, a la Figura 4.5, es mostren els resultats obtinguts amb el segon 
subjecte sota les mateixes condicions. 

 

Figura 4.5: Evolució de la impedància respecte el temps del subjecte 2 i en vermell 
el filtrat del senyal a una freqüència de tall de 2 Hz. 

 

En aquest cas es pot observar una respiració forçada al primer tram fins als 30 
segons, un petit tram de respiració normal i una apnea de 25 segons, seguit d’un 
altre tram de respiracions normals. També es pot observar que en el tram d’apnea 
apareix una variació de la impedància que es pot associar al ritme cardíac del 
subjecte. 

 

4.2 Mesures multifreqüència 
 

En aquest mode de funcionament també s’han utilitzat la col·laboració d’un dels 
subjectes anteriors per tal de mesurar les variacions d’impedància però, enlloc de 
fer-ho per una sola freqüència, per un conjunt de freqüències simultàniament. 



78 
Desenvolupament i validació del software d’un analitzador d’impedància 

multifreqüència basat en FPGA 
 

 

 

Per tal de comprovar si el senyal injectat a la impedància és correcte, s’ha 
realitzat la mateixa mesura que en l’apartat anterior però, en aquest cas, injectant un 
senyal compost per varies freqüències. Concretament, s’ha generat un senyal 
multisinus de 25 freqüències, les quals estan distribuïdes des de 48,8 kHz fins a 8 
MHz. Totes tenen la mateixa amplitud i han estat generades a una freqüència de 
mostreig de 50 MHz. Els valors de les fases són aleatoris distribuïts uniformement 
en l’interval [0, 2π). Per evitar el leakage espectral el senyal multisinus conté un 
nombre enter de períodes de cada una de les freqüències de les quals està format. 
La FFT de cada un dels canals d’adquisició conté 8192 punts, que és també el 
nombre de mostres del senyal multisinus. Per tant, també hi ha un nombre sencer 
de períodes de les 25 freqüències en les 8192 mostres del bloc de la FFT. Les 
mesures es realitzen en règim permanent. 

 

. 

Figura 4.6: Espectre del señal multifreqüència injectat a la impedancia mesurat 
utilitzant un oscil·loscopi. 

 

En aquest cas no s’ha mostrat l’evolució temporal, ja que en un senyal d’aquestes 
característiques visualment té una aparença de soroll. Per tant, a la Figura 4.6, es 
mostra l’espectre freqüencial del senyal multisinus: en la part superior es pot veure 
l’espectre complet, el qual arriba fins a 12,5 MHz. A la part inferior s’ha realitzat una 
ampliació de les freqüències més baixes i que queden dins la finestra representada. 
Es pot comprovar que en total hi ha 25 freqüències diferents (9 a la part superior i 16 
a la inferior) de la mateixa amplitud. 
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A la Figura 4.7es mostra el resultat d’aplicar aquest senyal sobre la impedància a 
mesurar, que en aquest cas és la del subjecte. 

 

Figura 4.7: Espectre del mòdul i la fase de la impedància del subjecte amb una 
mesura de braç a braç des de 50 kHz fins a 8 MHz. 

 

Es pot observar que és probable que existeixi una relaxació al voltant dels 50 kHz 
arribant a tenir una fase mínima de -7 graus. Amb les mateixes mesures, a la Figura 
4.8s’ha representat l’evolució de la impedància en el domini temporal per una sola 
freqüència. Aquesta freqüència és de 61 kHz. També cal dir que a altes freqüències 
apareixen errors que es poden atribuir majoritàriament a la resposta del front-end. 

 

 

Figura 4.8: Evolució temporal de la impedància del subjecte mesurada a una 
freqüència de 61 kHz. Conté una respiració normal i posteriorment una apnea. En 

vermell, el senyal filtrat a una freqüència de tall de 2 Hz. 
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En vermell, es dibuixa el senyal filtrat amb un filtre Butterworth d’ordre 5amb una 
freqüència de tall de 2 Hz. Amb aquest senyal filtrat es poden veure les variacions 
de la impedància degut a la respiració. Quan es realitza l’apnea, en aquest cas no 
es pot apreciar la variació degut al batec cardíac, ja que el canvi d’impedància és 
massa petit comparat amb el soroll del sistema amb aquest mètode de mesura. 

 

A la Figura 4.9 es representa un altre experiment amb el mateix voluntari però 
realitzant una respiració normal contínua. 

 

 

Figura 4.9: Evolució temporal de la impedància del subjecte mesurada a una 
freqüència de 61 kHz. Conté una respiració normal. En vermell, el senyal filtrat a una 

freqüència de tall de 2 Hz. 

 

En aquest cas, amb el senyal filtrat també es pot veure la variació de la 
impedància degut a la respiració del subjecte, que té un valor d’uns 2 Ω. 
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5. Conclusions i treball futur 
5.1 Conclusions 
 

En aquest projecte s’ha dissenyat i avaluat el rendiment del software d’un 
analitzador arbitrari d’espectres d’impedància per a aplicacions d’espectroscòpia de 
sistemes biològics. A més a més, s’ha caracteritzat el conjunt equip de mesura 
descrit a la memòria de la part hardware i el treball desenvolupat en aquesta. 

El nucli del sistema el forma una Field Programmable Gate Array (FPGA), que 
inclou un generador de forma d’ona arbitrària i un mòdul de processat digital de 
senyal on-chip. La generació dels senyals de referència i l’adquisició dels senyals 
resultants es duu a terme mitjançant un convertidor D/A i un convertidor A/D de 
doble canal, respectivament. Dins de la FPGA s’ha implementat un processador 
embegut que treballa a una freqüència de 266 MHz i que fa d’enllaç entre el sistema 
i l’ordinador. Aquesta comunicació es realitza mitjançant el protocol USB que permet 
una alta transferència de dades, arribant fins a una transmissió de 200 espectres per 
segon, en el mode de funcionament multifreqüència. El sistema també permet 
realitzar mesures a una única freqüència mitjançant un desmodulador IQ (mode 
monofreqüència) augmentant la precisió de les mesures. Per últim, s’ha implementat 
un software de control per gestionar el sistema des de l’ordinador mitjançant el 
software LabVIEW.  

Pel que fa als resultats, el sistema és capaç de realitzar mesures d’impedància en 
un rang molt ampli de freqüències, des de 610,4 mHz fins a 10 MHz, amb una 
velocitat d’adquisició d’espectres de fins a 200 per segon. Per altra banda, utilitzant 
el mode monofreqüència, el sistema és capaç de detectar canvis d’impedància al 
voltant de 0,1 Ω. 

 

5.2 Treball futur 
 

Es contempla la possibilitat d’estudiar les següents millores per a que siguin 
aplicades en un futur: 

 Millorar la transmissió USB augmentant el nombre de bytes que es poden 
enviar a l’ordinador en una sola instrucció i la velocitat de transmissió de 
les dades. 
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 Incloure altres targetes de conversió per tal de tenir més canals 
d’adquisició i poder realitzar simultàniament altres tipus de mesura a més 
de la d’impedància, com ara sincronització amb senyals d’electrofisiologia. 

 Dissenyar i implementar una etapa activa que substitueixi els 
transformadors (filtres passa alt) per tal de poder realitzar mesures a baixa 
freqüència. 

 Dissenyar i implementar un nou front-end específic per poder realitzar 
mesures a baixa freqüència. 

 Estendre les mesures experimentals per comprovar el funcionament del 
sistema realitzant mesures en creixements de cèl·lules i monitoritzant 
òrgans o sistemes biològics dinàmics com, per exemple, la funció 
pulmonar. 
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7.  Annexes 
 

7.1 Annex 1. Funcions del programa del 
processador 

 
//%%%%%%%%%% GUARDAR SENYAL MULTIFREQÜÈNCIA A LA MEMÒRIA RAM %%%%%%%%%%%%// 
 
void send_data_ram(char *waveform, int data_len) 
 
Escriu les mostres del senyal multifreqüència rebudes des del LABVIEW a la 
memòria RAM corresponent de la FPGA. Té dos paràmetres d’entrada: un punter 
al vector de caràcters que conté les mostres del senyal i la longitud del 
vector. 

- Es va recorrent el vector buscant les tabulacions que separen les 
mostres. 

- Mentre no es trobi un tabulador es guarden els caràcters trobats en 
un altre vector (vector mostra). 

- Quan es troba un tabulador es passa a enter el vector mostra, 
s’escala el seu valor i s’envia. 

- Per enviar una mostra: 
o S’escriu la mostra al bus de dades de la memòria RAM. 
o S’escriu l’adreça al bus d’adreces de la memòria RAM. 
o S’habilita l’escriptura de la memòria RAM. 
o S’incrementa el comptador d’adreces. 
o S’inhabilita l’escriptura de la memòria RAM. 

 
 
 
//%%%%%%%%%%% GUARDAR ELS BINS DE LES FREQÜÈNCIES D’INTERÈS %%%%%%%%%%%%%// 
 
void send_fft_frequencies(char *freqs, int freq_len) 
 
 
Escriu els bins corresponents a les freqüències d’interès rebudes des del 
LABVIEW a la memòria RAM corresponent de la FPGA. Té dos paràmetres 
d’entrada: un punter al vector de caràcters que conté els bins i la 
longitud del vector. 

- Es va recorrent el vector buscant les tabulacions que separen els 
valors dels bins. 

- Mentre no es trobi un tabulador es guarden els caràcters trobats en 
un altre vector (vector bin). 

- Quan es troba un tabulador es passa a enter el vector bin i s’envia. 
- Per enviar un bin: 

o S’escriu el bin al bus de dades de la memòria RAM. 
o S’escriu l’adreça al bus d’adreces de la memòria RAM. 
o S’habilita l’escriptura de la memòria RAM. 
o S’incrementa el comptador d’adreces. 
o S’inhabilita l’escriptura de la memòria RAM. 

 
 
 



86 
Desenvolupament i validació del software d’un analitzador d’impedància 

multifreqüència basat en FPGA 
 

 

 

 
 
//%%%%%%%% GUARDAR LES MOSTRES DELS SENYALS EN FASE I QUADRATURA %%%%%%%%// 
 
void send_data_mod(char *sine_samples, int data_len) 
 
Escriu les mostres dels senyals en fase i en quadratura rebudes des del 
LABVIEW a cada una de les memòries RAM corresponents de la FPGA. Té dos 
paràmetres d’entrada: un punter al vector de caràcters que conté les 
mostres del senyal i la longitud del vector. 

- Es selecciona el bit d’habilitació i el bus d’adreces corresponents a 
la primera memòria RAM. 

- Es va recorrent el vector buscant les tabulacions que separen els 
valors de les mostres. 

- Mentre no es trobi un tabulador es guarden els caràcters trobats en 
un altre vector (vector mostra). 

- Quan es troba un tabulador es passa a enter el vector mostra, 
s’escala i s’envia. 

- Per enviar una mostra: 
o S’escriu la mostra al bus de dades de la memòria RAM. 
o S’escriu l’adreça al bus d’adreces de la memòria RAM. 
o S’habilita l’escriptura de la memòria RAM. 
o S’incrementa el comptador d’adreces. 
o S’inhabilita l’escriptura de la memòria RAM. 

- Es selecciona la segona memòria RAM (senyal d’habilitació i bus 
d’adreces) i es repeteix el procés per l’altre senyal. 

  
 
//%%%%%%%%% LLEGIR EL RESULTAT DE LES MESURES MULTIFREQÜÈNCIA %%%%%%%%%%%// 
 
void get_fft_samples(signed int *re,int num_samples) 
 
 
Llegeix les mostres de cada una de les components (part real i imaginària) 
dels dos canals d’adquisició. Les mostres estan emmagatzemades en quatre 
memòries FIFO (re1,im1,re2,im2). Té dos paràmetres d’entrada: un punter a 
un vector d’enters amb signe on es guarden totes les mostres d’ambdós 
canals i un enter que conté el nombre de mostres a llegir en cada cas 
(igual al nombre de freqüències d’interès). 

- S’espera a que la FIFO no estigui buida. 
- S’habilita el senyal de lectura de les quatre FIFO. 
- Es llegeixen tantes mostres de cada FIFO com indica el paràmetre 

d’entrada num_samples. Cada mostra de 28 bits, es converteix a enter 
amb signe de 32 bits i es guarda al vector assenyalat pel punter 
d’entrada. 

 
 
//%%%%%%%%%%%%%%% LLEGIR SENYALS EN FASE I QUADRATURA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%// 
 
void get_demod_samples(signed int *ptr,int num_samples) 
 
 
Llegeix les mostres de cada una de les components (part real i imaginària) 
del canals d’adquisició utilitzat en la desmodulació IQ. Les mostres estan 
emmagatzemades en dues memòries FIFO. Té dos paràmetres d’entrada: un 
punter a un vector d’enters amb signe on es guarden les mostres i un enter 
que conté el nombre màxim de mostres que es poden enviar a l’ordinador pel 
bus USB. 

- S’espera a que la FIFO no estigui buida. 
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- S’habilita el senyal de lectura de les dues FIFO. 
- Es llegeixen tantes mostres de la component en fase del senyal com 

marca el paràmetre d’entrada num_samples. 
- Es llegeixen tantes mostres de la component en quadratura del senyal 

com marca el paràmetre d’entrada num_samples. 
 
  
 
 
//%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%PROGRAMA PRINCIPAL%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%// 
int main() 
 
S’inicialitzen (reset) i es deshabiliten tots els blocs hardware de la 
FPGA.  
Es selecciona per defecte el rellotge global de 5 MHz pel hardware de la 
FPGA. 
Es selecciona per defecte el nombre d’amitjanats de la desmodulació IQ. 
S’inicia el mòdul USB i s’estableix la comunicació amb l’ordinador. 
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7.2 Annex 2. Article enviat a la revista 
“Measurement Science and Thechnology” 

Article enviat a la revista “Measurement Science and Technology” de la editorial 
IOPscience el dia 2 d’agost del 2013 i que està en procés de revisió.  
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Abstract. We report the development of a field programmable gate array (FPGA)

based frequency response analyzer (FRA) for frequency response function (FRF)
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and multisines. The stepped sine measurement uses two dedicated hardware-

built digital embedded multiplier blocks to extract the phase and quadrature (IQ)

components of the output signal. The multisine FRF measurements computes the fast

Fourier transform (FFT) of the input/output signals. In this paper, we describe its

design, implementation and performance evaluation performing electrical impedance

spectroscopy (EIS) measurements on phantoms. The stepped sine accuracy is 1.21 %

at 1 kΩ (1 %), the precision is 27 mΩ and the total harmonic distortion plus noise

(THD+N) is -120 dB. As for the multisine FRF measurements, the magnitude and

phase precision are, respectively, 0.23 Ω at 48.828 kHz and 0.021 deg to 8.087 MHz

when measuring a resistor 505 Ω (1 %). The magnitude accuracy is 0.55 % at 8.087

MHz while the phase accuracy is 0.17 deg at 6.54 MHz. In all, the stepped sine

signal-to-noise ratio (SNR) is 84 dB and 65 dB at frequencies below and above 1 MHz

respectively. The SNR for the multisine FRF measurements is above 65 dB (30 kHz

- 10 MHz). The FRA bandwidth is 610.4 mHz - 12.5 MHz and the maximum FRF

measurement rate exciting with multisines starting at 30 kHz is 200 spectra s−1. Based

on its technical specifications and versatility, the FRA presented can be used in many

engineering applications for getting insight quickly into the instantaneous FRF of the

time-varying system under test.
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1. Introduction

Instrumenting state-of-the-art impedance frequency response analyzers (FRA) require

a dedicated hardware and robust software architectures, along with an external analog

front end (AFE) to interface the electrodes (Bragos et al. 1994, Denyer et al. 1994, Ross

et al. 2003, Saulnier et al. 2006, Hong et al. 2009, Yang et al. 2011). Despite the good

accuracy of impedance bridges (Geddes et al. 1971, Awad et al. 1994), phasemeters

(Barnett & Bagno 1935) and phase sensitive detectors (such as those found in lock-in

amplifiers) (Ackmann 1993), recent advances in instrumentation technology has allowed

many applications benefit from low-cost (10 - 100 $) impedance converter systems

including direct digital synthesizer (DDS) and analog-to-digital converters (ADC/DAC)

(Seoane et al. 2008, Margo et al. 2013, Sanchez et al. n.d.).

However, it is not always feasible to use these DDS-spectroscopy based devices to

measure accurately impedance. Although the DDS architecture allows a simple and low-

cost implementation of an arbitrary waveform generator (AWG) (it requires just a fixed

sampling clock and, as a consequence, a single interpolation low-pass filter), depending

on the phase increment value, a given sample may be read more than once, or one or

more contiguous samples may be skipped. While this behavior may be acceptable for

relatively low frequency and smooth waveforms, it can be unacceptable when spectral

purity and timing accuracy are relevant as DDS architecture inherently produces jitter

in the signal.

In these situations, the most adopted solution from an instrumentation standpoint

is to implement a system including a signal AWG architecture, the signal acquisition and

the on-board signal processing (Sanchez et al. 2011, Mohamadou et al. 2012, Trebbels

et al. 2012). In 2011, we designed our current PCI Extensions for Instrumentation (PXI)-

based arbitrary impedance FRA. The system includes an embedded dual-core controller

PXIe-8130 running LabVIEW software, a 2-channel high-speed digitizer card PXIe-5122

(100 Ms s−1, 64 MB/channel, 14 bits), a 8-channel high-density digitizer card PXI-5105

(60 Ms s−1, 128 MB, 12 bits) and an arbitrary waveform card PXI-5422 (200 Ms s−1,

32 MB, 16 bits). The system is capable to continuously generate an arbitrary reference

excitation and acquire and store multiple acquisition channels at a maximum sampling

rate of 5 Msamples s−1. For that, data streaming from the digitizers to the controller

hard-disk is performed to store in real time the sampled data. The impedance frequency

response function (FRF) and its uncertainty bounds (noise and nonlinear distortions)

are estimated in Matlab using linear time-invariant (LTI) or periodically time-varying

(PTV) signal processing tools meant for stationary (time invariant) and non-stationary

(time-varying) impedance measurements respectively (Sanchez et al. 2013).

In this paper we describe the design, implementation and performance evaluation of

a fully digital field programmable gate array (FPGA)-based FRA for FRF measurements

on time-varying impedance systems using periodic excitations. This new FRA aims to be

a reduced size, performance and cost version of high-performance PXI-based FRA such

can be easily duplicated to match our current needs. The system developed implements
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(i) the AWG, (ii) the signal acquisition and (iii) the on board signal processing. To this

end, we chose the FPGA Stratix III evaluation board from Altera along with the ADC

and DAC hardware shown in figure 1. The user’s interface is programmed in LabVIEW.

The system developed comprises a computer as a controller connected via a USB 2.0 to

the evaluation board. To interface the frequency response analyzer with the electrodes

we developed a custom voltage controlled current source (VCCS) AFE.

Figure 1. The core of the frequency response analyzer (FRA is based on the FPGA

Stratix III DE3 evaluation board from Altera. The system communicates with the

PC control software via USB. The ADC/DAC signal board is connected through an

expansion connector. The analog front end (AFE) is interfaced with the reference

signal and the acquisition input/output signals.

2. System description and specification

Figure 2 shows a top-level hardware description of the system. The system architecture

consists of three different modules in order to provide high-versatility: (i) the FPGA

core unit, (ii) the reconstruction and Anti-Alias filters and (iii) the analog front end.

The signal generation/acquisition and data processing is implemented in the FPGA-

core unit. Additionally, there are two signal chains: one for digital-to-analog (D/A)

reference signal generation and the other for the analog-to-digital (A/D) signal input-

output signals acquisition. Both chains are based, respectively, on a highspeed 1 dual
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A/D converter AD9248 (14-bit resolution, 65 Ms s1) and 1 dual D/A converter AD9767

(14-bit, 125 Ms s1).

Y
X

Z

AD844

Figure 2. Functional block diagram of the arbitrary impedance FRA. The system

consists of a FPGA Stratix III 3SL150, a dual A/D converter AD9248 (14-bit

resolution, 65 MSPS) and a dual D/A converter AD9767 (14-bit, 125 MSPS). The

analog front end and the reconstruction and Anti-Alias filters are shown in grey and

can be replaced according to the application requirements.

The designed hardware is programmed in hardware description language (HDL)

using Quartus II 11.0 SP1 tool of Altera. Simulations are performed in Modelsim, and

Altera SignalTap is used for on-chip program debugging. The development platform is

based on the FPGA Stratix III 3SL150 from Altera. The FPGA includes 142K logic

elements, 5.499K total memory Kbits, 384 18x18-bit multipliers blocks and 736 user

I/Os. The implemented FPGA-hardware architecture shown in figure 3 includes an

embedded soft microprocessor Nios II operating at 266 MHz, an external 1GB DDR2

memory (266 MHz), an arbitrary waveform generator block, the digital signal processing

block and the ADC/DAC communication blocks. The next sections describe in detail

the working principle of each of these blocks.

2.1. Clock control block.

The clock frequencies are generated with a single hardware-built phase-locked loop

(PLL) circuitry (refer to figure 4). The input PLL clock frequency is driven from

an external 50 MHz oscillator. The PLL parameters (the pre-divider, the feedback

multiplier and the post-divider counters), are parameterized to generate 266 MHz, 50

MHz, 5 MHz and 5 kHz clock signals. The 266 MHz clock is used for the Nios II

embedded processor and the external DDR2 memory (see section 2.2). The other

clock frequencies are driven to a multiplexer, after which the selected global clock

fGCLK ∈ {50MHz, 5MHz, 5kHz} is driven to the arbitrary waveform generator and the

signal processing blocks described in section 2.3 and section 2.4 respectively. The global
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Figure 3. Architecture diagram of the embedded digital hardware. r(t), u(t) and

y(t) are, respectively, the arbitrary reference excitation (a sine wave or a periodic

broadband signal, i.e. multisine) and the input-output signals.

clock fGCLK source selection can be dynamically changed by the Nios II output pins

by changing the clock multiplexer selector inputs. This block also enables dynamic

power-down the global clock to disable some parts of the hardware to reduce power

consumption. Importantly, the global clock fGCLK reaches all hardware blocks with the

same skew.

Figure 4. Schematic of the global clock control block. The FPGA internal global clock

can be selected dynamically fGCLK ∈ {50MHz, 5MHz, 5kHz} to adjust the arbitrary

frequency response analyzer bandwidth. The 266 MHz clock signal is used only for the

embedded processor and external DDR2 memory.

2.2. Nios II soft microprocessor.

A Nios II is a 32-bit RISC soft embedded-processor architecture designed and

implemented using logic synthesis. The program code for the Nios II processor is located

in an external memory DDR2 1GB capacity operating at a clock frequency of 266 MHz.

The Nios II processor is designed as to include the DDR2 memory controller to interface

the external DDR2 memory, the USB controller interface to communicate directly with

the computer and general purpose input/output pins/bus for the internal control of the

hardware.

The microprocessor is programmed with Eclipse-based Nios II software build tools

for Eclipse. The Nios II code implements a state machine to communicate via USB 2.0
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to a LabVIEW-based user interface software running on a personal computer. The main

tasks are (i) the storage of samples of the arbitrary reference signal and (ii) the control

of internal hardware.

2.3. Arbitrary waveform generator (AWG) block.

The digital hardware architecture implemented to generate the reference excitation

corresponds to the working principle of a true arbitrary waveform generator (AWG).

Unlike the DDS where the DAC works at a fixed sample rate and the signal repetition

rate of the waveform stored in memory is controlled by changing the value to be added

to a phase accumulator, here the access to the waveform memory is sequential at a

variable sampling rate.

This block stores the samples corresponding to one period of the arbitrary reference

signal in a waveform memory, synthesized with a dual port RAM memory with a

dedicated data and address bus (14 bits data, 65536 samples memory depth). The

write operation in the RAM is controlled by the Nios II by forcing to high-level the

write request signal. The output RAM data REFDAC is driven to the AD9767 D/A

converter. If the user selects the phase and quadrature (IQ) demodulator, one RAM

memory contains in REFDAC the samples of a sine wave while the samples of a 90

degrees phase out cosine wave are stored in an additional RAM. Otherwise, REFDAC

is an arbitrary spread-spectrum excitation and the second RAM is disabled since the

demodulation is performed with the fast Fourier transform (see section 2.4).

Regarding the signal generation, the Nios II loads into the counters the number

of samples stored in the RAM. Next, the address counters are enabled. The samples

in the RAM memory are read consecutively. When the counters’ value reach the last

memory location, a reset pulse is generated by combinatorial logic such the counter

value is initialized to its default value (first memory address). The reference excitation

is generated continuously until the counters are disabled by the Nios II. Ultimately, the

arbitrary singal generation and the signal acquisition are fully synchronized to avoid

spectral leakage.

The excitation bandwidth of the arbitrary reference signal block depends on the

global clock fGCLK selection. The lowest frequency that can be generated corresponds

to a signal with just one period stored in the RAM memory and fGCLK = 5 kHz, this

is fmin = fGCLK

2n
= 76.3 mHz. Regarding to the theoretical upper generation frequency,

this is given by the Nyquist frequency when fGCLK = 50 MHz, i.e. fmax = fGCLK

2
= 25

MHz. However, we do not measure above fmax= 12.5 MHz to ensure that the minimum

number of samples within a cycle of a sine wave is fGCLK

fmax
= 4.

2.4. Signal processing block.

This block can perform (i) a fast Fourier transform-based (FFT) demodulation on

the input-output signals or (ii) a phase / quadrature (IQ) coherent output signal

demodulation (see figure 6 A and B respectively). As for the FFT-based demodulation
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Figure 5. Dual-port RAM-based hardware implementation of the arbitrary reference

generation block. The RAMs are the waveform memory, e.g. a sine/cosine wave or an

arbitrary broadband excitation depending on the demodulation technique.

technique, only the Fourier’s coefficients at the excitation frequency bins are stored in

two internal dual clock FIFOs (dcFIFO) for Nios II data synchronization. The lowest

frequency that can be analyzed with the FFT-based impedance frequency response

analyzer is fmin ≥ fGCLK

M
= 610.4 mHz, with M = 8192 the number of FFT points and

fGCLK = 5 kHz. As for the highest frequency, this is fmax= 12.5 MHz (see section 2.3).

Although it is possible to excite the system under test with non-periodic excitations, i.e.

random noise, we have not implemented any hardware in the signal processing block

to minimize the spectral leakage as we only contemplate to perform frequency response

measurements with periodic signals, i.e. sine waves and multisine excitations.

Regarding the IQ demodulation, the reference sine wave REFDAC and the

corresponding 90 phased out cosine wave COS are driven internally to the hardware-

built multiplier-adder structure shown in figure 6 (B). The number of samples

averages is determined by the value of the bus AVG[13..0] which can be modified

dynamically by the Nios II. The possible number of samples averaged are N ∈
{8192, 4096, 2048, 1024, 512}. The bandwidth of the IQ demodulator is the same as

the block of arbitrary signal generation (see section 2.3, fmin ≥ 610.4 mHz and fmax=

12.5 MHz). The output IQ sampling frequency is given by the ratio fGCLK

N
, being 97.656

kHz (fGCLK=50 MHz, N=512) and 610.3516 mHz (fGCLK=5 kHz, N=8192) the fastest

and lowest output IQ sampling frequencies respectively.

3. Experimental results

In order to evaluate the FRA implemented, we carried out stepped sine and multisine

FRF measurements on stationary and time-varying impedance phantoms in sections

3.1.1-3.1.3 and 3.2.1-3.2.3 respectively.

3.1. Stepped sine FRF measurements
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Figure 6. Functional block diagram based on the fast Fourier transform (FFT) to

calculate {U(k), Y (k)} the complex Fourier coefficients at the excitation bins k of the

input-output signals available in channels A and B (A); Diagram of digital coherent

lock-in detection hardware implemented on the output signal available in channel A

(B).

3.1.1. Precision, accuracy and linearity. To characterize the coherent phase and

quadrature IQ demodulator, we generate a sine wave excitation at f0 = 625 kHz,

fs = fGCLK = 5 MHz the sampling frequency. The averaging filter is N = 8192 such

the IQ output sampling frequency is 610.3516 Hz. Figure 7 (A) shows the mean value μ

and the standard deviation σ of 2000 consecutive experiments of a resistor of 510 Ω (1

%). The reader can observe in figure 7 (B) the gaussian-like noise nature present at the

output of the IQ demodulator when fitting the histogram data to a normal probability

density function. Given that the IQ sensitivity is 33500 counts/Ohm, the IQ precision

within a 95.45 % confidence interval (2σ) in (B) is 27 mΩ.

To test the IQ linearity, we measured a set of ten resistors from 100 to 1000 Ω (1%)

(electrode free measurements). As it can be observed in figure 7 (C), the IQ works in

a linear region (R2=0.99823) for the range of resistors measured. The resultant root

mean square error (rmse) shown in figure 7 (D) is 12.1 Ω, this is 1.21 % accuracy at full

scale.

3.1.2. Total harmonic distortion plus noise (THD+N) and signal-to-noise ratio (SNR).

The measurement frequencies chosen to characterize the IQ frequency response are f0 ∈
{39.0625, 78.125, 156.25, 312.5, 625, 1250, 3125, 6250, 12500} (kHz). Consequently,

note that an integer number of periods are averaged inN , i.e. N = k f0
fs

with k ∈ N, being

fs = fGCLK ∈ {5, 50} MHz the ADC/DAC sampling frequency selected to generate f0.
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Figure 7. IQ output magnitude for 2000 consecutive experiments of a resistance of 510

Ω (1%) measured at f0 = 625 kHz and N = 8192 (A); μ and σ are the mean value and

standard deviation respectively; Histogram (B) corresponding to data shown in (A);

Resistance to IQ resistance transfer curve from 100 to 1000 Ω (1%) (C); IQ resistance

transfer curve error (D).

In that way, the zeroes of the frequency response filter match a natural multiple of the

frequency f0, achieving the best possible harmonic suppression for this particular IQ

demodulation structure (Wellstead 2003). To verify that, we simulated in Matlab the

theoretical total harmonic distortion (THD) rejection of a noiseless IQ demodulator.

The intermediate frequency signal to demodulate corresponds to a sine wave (1024

cycles), being f0 = 625 kHz the fundamental frequency of the sine wave and fs = 5

MHz. It can be seen in figure 8 (A) that when the averaging filter is set to N = 8192,

the THD is -288 dB, limited by the Matlab precision. By forcing now that N �= k f0
fs

with k ∈ N, for example considering N = 8191, the THD increases to -84 dB.

To ensure that indeed the simulations predict the correct behavior of the hardware

implemented, we measured in figure 8 (B) a 510 Ω resistor with the same setup as

the Matlab simulations. By setting N = 8191 and considering only the contribution

of the second order harmonic, it can be seen that the total harmonic distortion plus

noise (THD+N) is -82.6 dB while the predicted THD given by the simulations in (A) is

-84 dB. An estimate of the harmonic distortion due to measurement (and quantization)
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Figure 8. Simulated (A) and measured (B) total harmonic distortion (THD) (A) plus

noise (THD+N) (B) at the output of the IQ demodulator considering 1024 cycles of a

sine wave (f0 = 625 kHz, fs = 5 MHz the sampling frequency and N = {8191, 8192}
the length of the averaging filter).

Table 1. SNR of the coherent phase and quadrature IQ demodulator considering N

= 8192 the number of samples averaged.

39.0625 kHz 78.125 kHz 156.25 kHz 312.5 kHz 625 kHz 1.250 MHz

84.6 dB 85.2 dB 86.4 dB 85.5 dB 89.5 dB 64.0

3.125 MHz 6.25 MHz 12.5 MHz

69.38 dB 69.74 dB 68.13 dB

noise at this frequency follows from THD - THD+N, this is 2.6 dB. In general, the

value of the THD+N will depend on the combination of f0 and N as the averaging filter

frequency rejection curves will change. For the frequencies f0 evaluated, the THD+N is

given mainly by the equivalent noise bandwidth of the averaging filter as the harmonics

are indeed suppressed in the spectrum by the zeroes of the averaging frequency response

filter. The THD+N is as low as -120 dB when N = 8192 (THD+N ≥ 10−12%), being

this the best scenario.

Regarding the signal-to-noise ratio (SNR), the values are shown in table 1. The fact

that the SNR deteriorates 20 dB over 1 MHz it is not unexpected since, for the same

N samples averaged, the equivalent noise bandwidth of averaging filter when fs = 50

MHz is 10 times larger than fs = 5 MHz.

3.1.3. Instantaneous FRF measurement of time-varying impedance Z(ω, t). Finally,

figure 9 shows the suitability of the IQ demodulator to track and detect time-varying

electrical impedance Z(ω, t) at a single frequency fk, i.e. fk = ωk

2π
. The impedance

temporal dependency is generated using the patient simulator Fluke PS420 emulating
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respiration impedance changes. The parameters of the patient simulator are R = 500

Ω the baseline and ΔR = {3, 0.5, 0.2} Ω the peak-to-peak impedance amplitude. The

impedance is measured at f0 = 156.25 kHz with N = 8192. The results shown in the

figure confirm resoundingly the IQ-based capabilities of detecting with precision and

accuracy temporal changes in impedance, being possible to detect changes less than 100

mΩ.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

493.5

494

494.5

495

495.5

496

496.5

Im
p

ed
an

ce
 (

O
h

m
)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

495.7

495.8

495.9

496

496.1

496.2

496.3

Im
p

ed
an

ce
 (

O
h

m
)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

496.2

496.3

496.4

496.5

Im
p

ed
an

ce
 (

O
h

m
)

time (seconds )

(A) R = 3 Ohm

(B) R = 0.5 Ohm

(C) R = 0.2 Ohm

Figure 9. Temporal evolution of the raw impedance data (black) measured with the

IQ demodulator at f0 = 156.25 kHz (N = 8192) using the patient simulator Fluke

PS420. The patient simulator respiration parameters are R = 500 Ω and ΔR =

{3, 0.5, 0.2} Ω (A-C). The red temporal impedance evolution corresponds to the IQ

data filtered with a low pass butterworth filter (5th order, 1 Hz cutoff frequency).

3.2. Multisine FRF results

To determine the ability to perform multisine FRF measurements, we synthesized a

periodic multisine excitation with Tms = 1 ms the period of the multisine. The

amplitudes were chosen to be equal (flat multisine); 25 frequencies were quasi-

logarithmically distributed in the frequency band [0.03, 10] MHz; the phases were

randomly distributed in [0, 2π) with fs = 1
Ts

= fGCLK = 50 MHz the sampling

ADC/DAC frequency (Sanchez et al. 2012).

To avoid spectral leakage, an integer number of periods of the multisine excitation

was measured and the entire measurement setup was synchronized with the reference
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excitation. The input-output signals were passed through anti-Alias filters (Mini-

Circuits 15542 SLP-15+, see schematic in figure 2) before the signals were sampled,

such that aliasing was also avoided.

3.2.1. Impedance signal-to-noise ratio (SNR). Given that the reference excitation is

by construction periodic and an integer number of periods are measured/processed, i.e.

P = MTs

T
∈ N, with T and Ts the period of the reference excitation and Ts = 1

fGCLK

the sampling interval between samples respectively, a consistent impedance spectrum

estimator Ẑ (ωk) when P → ∞ is obtained from the division of the input-output sample

mean Fourier coefficients at the excited bins k (Pintelon & Schoukens 2012), namely

Ẑ (ωk) =
Ŷ (k)

Û (k)
=

1
P

∑P
p=1 Y

[p](k)
1
P

∑P
p=1 U

[p](k)
, (1)

with ωk = 2π k
T
,
{
Y [p], U [p]

}
the excited DFT bins of the p-th period of the input-

output signals calculated in real-time in the FPGA (see section 2.4). Afterwards, Ẑ (ωk)

is divided by the calibration (admittance) frequency response with units Ω−1 to get

a meaningful impedance estimate in Ω units performing a three-reference calibration

method (Bao et al. 1993). The values of the reference resistors measured to perform the

three-reference calibration procedure are Rref ∈ {50, 427, 624} Ω (1 %).
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Figure 10. Magnitude and phase frequency dependence corresponding to a resistor

505 Ω (1 %) (A). The error bars denote the impedance spectrum standard deviation

on 1000 experiments; Impedance signal-to-noise ratio (B) of data shown in (A).

To determine the quality, we measured in figure 10 (A) thousand times (1000

experiments) a resistance of 505 Ω (1 %). The impedance magnitude and phase

uncertainty noise analysis is performed averaging at the level of the magnitude and

phase spectrum estimated in (1). The worst standard deviation values for the resistor

measured are 0.23 Ω at 48.828 kHz and 0.021 deg to 8.087 MHz. The largest absolute

error is 2.78 Ω (0.55 % relative error) at 8.087 MHz and 0.17 deg at 6.54 MHz. The
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impedance SNR is shown in figure 10 (B), being 66.6 dB at 48.83 kHz and 71.8 dB at

512.7 kHz the worst and the best measurement respectively.

3.2.2. Multisine FRF measurements on a RC phantom. We carried out 1000 multisine

FRF experiments on a RC phantom in figure 11 (A, black). A commercial impedance

analyzer HP4192A was used as a reference for comparison (A, grey). Visually, the reader

can see the good agreement between measurements, even having done the multisine

measurements in much less time compared to the several tens of seconds that needed

the HP4192A. The quality of the measurements are summarized under the form of the

SNR in figure 11 (B), being above 65 dB at the excited frequencies.

3.2.3. Multisine FRF measurements on a time-varying impedance Z(ω, t). To generate

an impedance frequency response that is time-varying to some extent, we modulated

a RC phantom including a light-dependent resistor with a light emitting diode (LED).

The reason why we did not measure the patient simulator Fluke PS420 is that this

device has a limited frequency response (< 200 kHz). The temporal evolution of the

impedance is then obtained by applying to the anode of the LED a sine wave with a

peak-to-peak amplitude of VPP = 0.5 V, a dc amplitude of VDC = 2.5 V and a periodicity

of TZ = 1 s.

A total of 1000 consecutive periods were processed, and the time-frequency

evolution of the impedance spectrum can be observed in figure 12 (A). The maximum

frequency response measurement rate exciting with multisine signals (25 frequencies,

30 kHz - 10 MHz) is 200 spectra s−1. In figure 12 (B), we show in black the mean

magnitude and phase spectrum at the excitation frequencies. In red, the maximum
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Figure 12. Time − frequency representation of the impedance spectrum (A); (black)

Mean impedance spectrum over 1000 experiments (B). The red lines denote the

maximum and minimum values at each frequency respectively; Detail of the impedance

dynamics at 48.83 kHz (C.1) and 634.77 kHz (C.2).

and the minimum values of the impedance frequency response are depicted to show the

time-varying dynamic range in the frequency domain. Finally, the figures shown in (C)

illustrate in black the temporal evolution of the impedance spectrum of two specific

frequencies.

4. Discussion

Techniques to measure impedance that have increasingly gained attention in the

last years are based on broadband impedance FRF measurements. According to
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the excitation used, the measurement methods available can be classified into (i)

frequency domain and (ii) time domain methods. Although the step-based time-domain

spectroscopy systems are interesting for their relatively simple hardware requirements

(Barsoukov et al. 2002, Huang et al. 2011), the limited accuracy and frequency band

inherent to this working principle make this approach inappropriate for accurate

wideband (MHz) FRF measurements. Instead, frequency-domain based methods are

more convenient to extract the FRF with good accuracy (Schoukens et al. 2000).

Regarding to the frequency domain approaches, the most common is to measure

the impedance FRF with the stepped sine technique. Several options are possible,

depending on the experiment. For example, the authors in (Mohamadou et al. 2012)

developed a FRA implementing a least square (LS) algorithm for stepped sine impedance

FRF measurements with a SNR above 60 dB from 10 Hz to 2.2 MHz. A more

recent contribution can be found in (Li et al. 2013), where the authors based their

stepped sine impedance FRA on a digital auto-balancing bridge measuring technique.

In contrast to these systems, our FPGA-based FRA enables both multisine and stepped

sine impedance FRF measurements on stationary and time-varying impedance.

Compared to the system described in (Li et al. 2013), our system’s impedance

accuracy working with the phase and quadrature (IQ) demodulator is similar for the

range of the impedance loads tested (100 Ω to 1 kΩ). The magnitude relative error

varies between 0.1% and 1.5% and the SNR is above 84 dB below 625 kHz and 65 dB

up to 12.5 MHz. As for the one described in (Mohamadou et al. 2012), we achieved a

larger and more accurate frequency band.

Assuming we are interested in measuring time-varying systems, the IQ

output sampling frequency will be determined by the ratio fGCLK

N
with fGCLK ∈

{5kHz, 5MHz, 50MHz} and N ∈ {512, 1024, 2048, 4096, 8192} the global clock and

the number of samples averaged respectively. The impedance precision and accuracy

considering fGCLK = 5 MHz N = 8192 are, respectively, 27 mΩ and 1.21% at full scale (1

kΩ) being 610.35 Hz the impedance sampling rate. These single-frequency features can

be exploited, for example, to detect cardiac and lung related changes in body impedance

measurements and to monitor on-line in vitro cell culture activity using interdigitated

microelectrodes. Furthermore, it is possible to extract the instantaneous FRF of the

time-varying system under test exciting with multisines.

5. Conclusion

We have developed and evaluated the performance of a new frequency response analyzer

(FRA) for frequency response function (FRF) measurements on stationary and time-

varying systems.

The core of the system is a field gate programmable gate array (FPGA),

which includes the arbitrary waveform generator (AWG) and on-board digital signal

processing. The signal generation and the acquisition is achieved with two signal analog

chains, one for digital-to-analog (D/A) reference signal generation and the other for the
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analog-to-digital (A/D) signal input-output signals acquisition. Adopting a single on-

chip digital FPGA structure, we have achieved (i) maximum clock control (the global

clock including its jitter and phase noise reaches all the hardware parts with the same

skew) and (ii) perfect synchronization between the signal generation and acquisition

necessary to avoid spectral leakage. The in-built digital signal processing is based on

(i) a digital coherent phase and quadrature (IQ) technique and (ii) the fast Fourier

transform (FFT) for stepped sine and multisine FRF measurements respectively. The

major features of our system is that can perform FRF measurements in the frequency

range 610.4 mHz to 12.5 MHz with a maximum FRF acquisition speed of 200 FRFs per

second (kHz - MHz).

We believe the potential of our system is that can be used in many engineering

applications (biomedical, electrochemical, mechanical, acoustical,...) to perform fast

FRF measurements for getting insight quickly into the frequency response of the

stationary / time-varying system under test.
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