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Abstract
It is designed and built a low cost prototype to measure impedances for biomedical Applications. It is self-

powered by battery and remotely controlled by another  device via Bluetooth,  in which the samples  are 
received.

The  measurement  system is  based  on  the  AFE4300,  a  Texas  Instruments  chip  initially  intended  for  
domestic  scales  that  measures  body  composition.  It  injects  a  current  at  a  particular  frequency  in  the  
impedance, and using demodulation techniques, measures the amplitude difference voltage generated and 
determines  the  sample  impedance.  The  chip  is  controlled  by  the  BLE112  module  from  Bluegiga,  a  
microcontroller with integrated Bluetooth link.

A graphical interface for PC in C ++ with Qt library from The Qt Company is also developed, which 
establishes a communication with a Bluetooth USB dongle, the BLED112, also from Bluegiga, to connect 
with the prototype.

The  performance  of  the  system  is  shown,  measuring  different  resistances  and  resistor-capacitor 
impedances, and in biomedical applications such as monitoring respiratory rate, heart rate and muscle stress.



Resum
Es dissenya i fabrica un prototip per a fer mesures de impedàncies de baix cost per a aplicacions  

biomèdiques. Té alimentació autònoma per bateria i està controlat remotament via Bluetooth per  
un altre dispositiu en el que es reben les mostres.

El sistema de mesura es basa en el xip AFE4300 de Texas Instruments, inicialment dissenyat per  
a bàscules domèstiques que mesuren composició corporal. Injecta un corrent en la impedància a 
una  freqüència  determinada,  i  utilitzant  tècniques  de  desmodulació,  mesura  l'amplitud  de  la 
diferencia de tensió generada i determina la impedància de la mostra. El xip és controlat per el  
mòdul BLE112 de Bluegiga, un microcontrolador amb Bluetooth integrat.

Es desenvolupa una interfície gràfica per a PC, en C++ amb la llibreria Qt de The Qt Company,  
que estableix una comunicació amb el dongle Bluetooth per USB BLED112 també de Bluegiga, 
per establir la connexió amb el prototip.

Es  demostren  les  seves  prestacions  i  el  seu  funcionament  mesurant  diverses  resistències  i  
impedàncies resistència-condensador, i per a aplicacions biomèdiques com el seguiment de ritme 
respiratori, ritme cardíac i monitorització de tensió muscular.
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Resumen
Se  diseña  y  fabrica  un  prototipo  para  hacer  medidas  de  impedancias  de  bajo  coste  para 

aplicaciones biomédicas. Tiene alimentación autónoma por batería y esta controlado remotamente 
vía Bluetooth por otro dispositivo en el que se reciben las muestras.

El sistema de medida se basa en el chip AFE4300 de Texas Instruments, inicialmente diseñado 
para básculas domésticas que miden composición corporal. Inyecta una corriente en la impedancia 
a una frecuencia determinada, y utilizando técnicas de desmodulación,  mide la amplitud de la  
diferencia de tensión generada y determina la impedancia de la muestra. El chip es controlado por  
el módulo BLE112 de Bluegiga, un microcontrolador con Bluetooth integrado.

Se desarrolla una interfaz gráfica para PC, en C++ con la librería Qt de The Qt Company, que 
establece una comunicación con un dongle Bluetooth por USB, el BLED112, también de Bluegiga, 
para establecer la conexión con el prototipo.

Se demuestran sus prestaciones y su funcionamiento midiendo varias resistencias y impedancias 
resistencia-condensador, y en aplicaciones biomédicas como el seguimiento de ritmo respiratorio,  
ritmo cardíaco y monitorización de tensión muscular.
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 1 . Introducció

La impedància és una propietat elèctrica passiva, és l'oposició que presenta un element al flux 
de corrent elèctric. Quan és referit a matèria orgànica, es defineix com bioimpedància elèctrica.

Tot teixit orgànic està format a partir de cèl·lules immerses en una solució electrolítica que és 
conductora elèctrica  [1]. L'interior de les cèl·lules està format per un medi aquós, que també és 
conductor, contingut per la membrana, que es comporta com un dielèctric i s'oposa a la circulació 
de corrents a baixa freqüència  [2]. Aquestes característiques permeten modelar les cèl·lules com 
un circuit de resistències i condensadors.

Sovint, la conductància de la membrana es molt baixa i s'ignora Rm, simplificant el model:

El mètode de mesura consisteix en injectar un corrent a 
una determinada freqüència i mesurar la diferencia de tensió 
generada.  Coneixent  el  corrent  i  la tensió es pot  trobar la 
impedància utilitzant la llei d'Ohm:

Idealment, a baixes freqüències la impedància mesurada 
es constant i de valor Re, ja que la capacitat bloqueja el pas 
del corrent. A mesura que augmenta la freqüència, el corrent 
comença  a  circular  per  les  dues  branques,  fins  que  a 
freqüències molt altes la capacitat és negligible, fent que la 
impedància mesurada torni a ser constant i de valor Re // Ri. 
La  corba  de  la  impedància  en  funció  de  la  freqüència 
presenta una zona de transició des d'un valor constant a un 
altre, és a dir, té un únic punt de dispersió.
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Il·lustració 1.1: Model elèctric d'una cèl·lula 

Equació 1.1

Z (t , f )=
V (t , f )
I ( t , f )



Il·lustració 1.3: Resposta freqüencial ideal dels teixits [3] 

Aquest model funciona bé per a cèl·lules diluïdes en suspensions aquoses, com són els teixits  
tous, i quan el corrent injectat és de baixa freqüència, però l'estructura i comportament dels teixits  
és molt més complexe. El comportament de les cèl·lules a altes freqüències encara no s'ha arribat a  
comprendre i  és  habitual  trobar  més  d'un punt  de dispersió  [2].  Això fa  que la mesura  de la 
bioimpedància elèctrica i el seu modelat i anàlisis siguin objecte de molts estudis, i que segons el 
tipus de mesura a realitzar i el tipus de teixit, es facin servir diferents models, variant el circuit  
elèctric equivalent o les equacions que el modelen.

La mesura de la bioimpedància elèctrica en teixits tous dóna informació de la seva geometria i  
composició. Això és de gran utilitat en aplicacions mèdiques com la pletismografia, mesures de 
ritme cardíac,  de ritme de respiració,  d'índex de composició corporal,  dermatologia o detecció 
d'isquèmia en teixits.

Les aplicacions industrials en que es fan servir mesures de bioimpedància són moltes, des de 
l'industria  alimentària  per  poder  mesurar  la  qualitat  de  peces  de  carn,  controlar  processos  de 
fermentació o propietats de plantes. En laboratoris d'investigació en biotecnologia per monitorar  
cultius de cèl·lules o bacteris.

 1.1 . Definició i context
El  treball  es  realitza  en  el  laboratori  del  Grup  d'Enginyeria  Electrònica  i  Biomèdica  del  

departament  d'Enginyeria  Electrònica.  Es  parteix  del  treball  de  fi  de  màster  d’enginyeria 
biomèdica “Diseño y realización de un sistema de medida de índice de composición corporal de  
bajo coste basado en medidas de impedancia eléctrica”[4] també dirigit  per en Ramon Bragós 
Bardia, que consisteix en un dispositiu que mesura el mòdul de la bioimpedància del cos a una 
freqüència determinada per a calcular l'índex de composició de greix corporal i mostrar el resultat 
per una pantalla.

 1.2 . Objectius
L'objectiu  del  treball  és  dissenyar,  construir  i  verificar  un  dispositiu  portàtil  per  realitzar  

mesures de bioimpedància elèctrica del cos, per mitjà d'elèctrodes, i enviar les dades per Bluetooth  
a altres dispositius per a ser analitzades.
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En el treball anterior s'utilitza el xip AFE4300 de Texas Instruments, encarregat d'injectar un  
petit corrent elèctric a una sola freqüència en el cos, i mesurant el corrent de retorn i la diferencia 
de  tensió  generada  es  calcula  la  impedància.  El  sistema  és  controlat  per  una  placa  i  mòduls 
Arduino. 

En  aquest  treball  s'utilitza  també  el  xip  AFE4300  però  es  substitueix  l’Arduino   per  un 
microcontrolador amb Bluetooth de baix consum,  que es comunicarà amb una aplicació per a 
ordinador i que gestiona l’adquisició de mesures.

 1.3 . Requeriments i especificacions
El dispositiu ha de tenir un baix consum de  potència per poder ser prou petit i treballar amb una  

bateria. Ha de ser capaç de mesurar la bioimpedància complexa del cos en temps real, utilitzant  
tècniques d'espectroscòpia, i transmetre les dades via Bluetooth per ser processades (ordinador,  
mòbil, tauleta...).

Requeriments:

• Baix consum
• Comunicació Bluetooth
• Mesura d’impedància a diverses freqüències
• Mesura d’impedància prou ràpida com per poder fer seguiment de la ventilació i, si 

es pot, del cicle cardíac
• Alimentació per bateria
• Seguretat garantida per l’absència de connexió elèctrica a cap equip referit a terra

Especificacions:

• Error de mesura: <2%
• Error de repetibilitat: <2%
• Dades: >20 mostres/segon
• Autonomia: >1 hora en mesures contínues i >5 hores en funcionament discontinu 

sense haver de carregar.
• Espectroscòpia: 1 kHz – 250 kHz
• Elèctrodes: 2 o 4
• Bloqueig del possible corrent continu residual
• Corrent injectat: <0.5 mA

El dispositiu ha de tenir un error en la mesura per sota del 2%, i s'ha de fer servir un mètode que 
garanteixi la repetibilitat (tipus d'elèctrodes, punts de contacte). S'ha de garantir que el corrent  
injectat no produeixi cap efecte nociu en el cos ni interfereixi amb altres instruments biomèdics 
(marcapassos,  desfibril·ladors...).  L'autonomia  ha  de  ser  suficient  per  poder  prendre  diferents 
mesures sense necessitat de carregar la bateria constantment i s'han de prendre i enviar suficients 
mesures per segon per donar sensació de temps real, tenint en compte que el canvi d'impedància es 
un procés “lent”.
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 1.4 . Pla de treball

 1.4.1 . Estructura de desglossament del treball

 1.4.2 . Paquets de treball, Tasques i Fites

Tasca: Proposta i pla de treball ref: 1
Constituent principal: investigació, planificació
Descripció:
Documentar-se sobre la mesura d'impedància bioelèctrica, objectius, 
funcionalitats, tècniques e interpretació de dades, així com estudiar el treball 
del que es parteix.
Establiment de les especificacions i requeriments, i planificar les tasques a 
realitzar.

Inici: 14/09/2015
Final: 2/10/2015

Event d'inici: Inici del projecte
Event de final: 

Tasca 1.1: Estudi de la problemàtica
Tasca 1.2: Estudi del treball de partida
Tasca 1.3: Establiment de les especificacions
Tasca 1.4: Planificació

Entregables: 
Proposta i pla de 
treball

Dates: 05/10/2015

Tasca: Estudi del AFE4300 ref: 2
Constituent principal: investigació
Descripció: estudi de la documentació del AFE4300
Entendre com funciona el component i definir com s'ha de configurar segons 
les funcions a realitzar.

Inici: 01/10/2015
Final: 16/10/2015

Event d'inici: fi de la tasca 1.3
Event de final: s'ha entès el 
funcionament

Tasca 2.1: Estudi de la documentació
Tasca 2.2: Identificar les configuracions de registres adequades 
Tasca 2.3: Identificació dels pins a utilitzar
Tasca 2.4: Afegir mesures de seguretat

Entregables: 
configuració del 
AFE4300

Dates: 16/10/2015

Tasca: Estudi del BLE ref: 3
Constituent principal: investigació, software
Descripció: elecció del mòdul amb microcontrolador i Bluetooth, estudi de la 
documentació, en paral·lel amb l'estudi del AFE4300, i programar-lo per a fer 
funcionar el AFE4300 i enviar les dades.

Inici: 06/10/2015
Final: 27/11/2015

Event d'inici: estudi del AFE4300
Event de final: s'ha entès el 
funcionament

Tasca 3.1: Elecció del mòdul
Tasca 3.2: Estudi de la documentació
Tasca 3.3: Estudi de la connexió amb el AFE4300
Tasca 3.4: Programació
Tasca 3.5: Correccions i optimitzacions de codi

Entregables: 
configuració i 
codi del BLE

Dates: 27/11/2015

Tasca: Disseny AFE+BLE ref: 4
Constituent principal: hardware, software
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Descripció: Disseny dels esquemàtics de la part del circuit en que intervenen el 
BLE i el AFE4300.
Muntar el circuit en una protoboard i fer proves i correccions necessàries.

Inici: 23/10/2015
Final: 02/12/2015

Event d'inici: fi de les tasques 2 i 3
Event de final: s'ha aconseguit fer 
mesures i enviar-les per Bluetooth

Tasca 4.1: Disseny dels esquemàtics
Tasca 4.2: Muntatge sobre protoboard
Tasca 4.3: Proves de funcionament i correccions
Tasca 4.4: Mesura de consum

Entregables: 
esquemàtics i 
codi òptims

Dates: 02/12/2015

Tasca: Disseny d'alimentació ref: 5
Constituent principal: investigació, hardware
Descripció: Elecció de la bateria, regulador i altres components adients segons 
les necessitats del dispositiu. Comprar-los per fer un muntatge i provar el seu 
rendiment i capacitats.
Comprovar que funciona amb la resta de components.

Inici: 02/12/2015
Final: 16/12/2015

Event d'inici: fi de la tasca 4
Event de final: obtenció d'un sistema 
d'alimentació per bateria.

Tasca 5.1: Elecció dels components
Tasca 5.2: Obtenció dels components
Tasca 5.3: Proves

Entregables: 
esquemàtics del 
sistema 
d'alimentació

Dates: 16/12/2015

Tasca: Disseny  i muntatge del prototip ref: 6
Constituent principal: hardware, proves
Descripció: Ajuntar els esquemàtics del AFE+BLE amb els del sistema 
d'alimentació i dissenyar la placa de circuit imprès.
Muntar la placa i provar-la.

Inici:17/12/2015
Final: 28/12/2015

Event d'inici: s'ha comprovat el correcte 
funcionament del circuit complet.
Event de final: obtenció de la placa del 
dispositiu.

Tasca 6.1: Finalització esquemàtics
Tasca 6.2: Elecció dels connectors
Tasca 6.3: Disseny de la PCB
Tasca 6.4: Muntatge
Tasca 6.5: Proves

Entregables: 
primer prototip.

Dates: 28/12/2015

Tasca: Receptor de mesures ref: 7
Constituent principal: software
Descripció: desenvolupar una aplicació per ordinador que utilitza un dispositiu 
dongle USB del mateix fabricant que el mòdul Bluetooth per demostrar les 
capacitats del mesurador d'impedància.
L'aplicació es comunica amb el mesurador d'impedàncies, configurant-lo 
segons convingui i rebent les dades de les mesures.

Inici: 15/10/2015
Final: 02/01/2016

Event d'inici: inici de l'estudi del 
BLE112.
Event de final: s'ha aconseguit 
configurar el dispositiu i prendre 
mesures.

Tasca 7.1: connexió via USB amb el dongle.
Tasca 7.2: configuració via Bluetooth del mesurador.
Tasca 7.3: obtenció de les dades de mesures enviades.

Entregables: 
aplicació

Dates:
02/01/2016
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Tasca: Memòria i defensa ref: 8
Constituent principal: proves
Descripció: durant tot el treball s'han de documentar els progressos, però es 
dedica aquest període per preparar la memòria i la defensa del treball.

Inici: 04/01/2016
Final: 07/02/2016

Event d'inici: s'ha provat el dispositiu i 
s'ha arribat a una conclusió
Event de final: fi del treball

Tasca 8.1: entrega de memòria abans del 25/01/16
Tasca 8.2: defensa del treball a partir del 08/02/16

Entregables: 
treball de fi de 
grau

Dates:
07/02/2016

Fites

Tasques Títol Entregable Data
1 Estudi del tema a tractar Proposta i pla de treball 02/10/15
2 i 3 Estudi dels components Configuracions i codi 27/11/15
4 Prova de muntatge Esquemàtics i codi 02/12/15

5 Disseny d'alimentació
Esquemàtics del sistema 
d'alimentació

16/12/15

6 Prototip Prototip final 28/12/15
7 Receptor Aplicació per a PC 02/01/16
8 Memòria Memòria del treball 25/01/16
8 Defensa - 08/02/16
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 1.4.3 . Calendari - Diagrama de Gantt
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 2 . Descripció de la solució proposada

 2.1 . Diagrama de blocs
El sistema està format per tres parts principals: 

• Mòdul de mesura d'impedància: encarregat de generar el corrent injectat a la impedància, 
fer les mesures i digitalitzar-les.

• Protecció de pacient: entre el mòdul de mesura i la impedància, evita la injecció de corrent 
en continua, molt perjudicial pel cos humà

• El  mòdul  Bluetooth:  controla  el  mòdul  de  mesura,  llegeix  les  mostres  i  les  envia  al 
dispositiu final.

• L'etapa d'alimentació: gestiona la càrrega/descàrrega de la bateria i la tensió d'alimentació 
de les altres parts.

Il·lustració 2.1: Diagrama de blocs

 2.2 . Elecció dels components
Els components han estat triats segons el cost i que l'encapsulat sigui soldable a mà, per poder 

fer el prototip al laboratori.

El mòdul de mesura s'implementa amb el AFE4300 de Texas Instruments, un xip de baix cost 
dissenyat per fer bàscules amb mesures de composició corporal (BCM)

El mòdul Bluetooth triat és el BLE112 de Bluegiga, amb  Bluetooth 4.0 també conegut com 
"Bluetooth Smart" o "Bluetooth Low Energy" (BLE). Està basat en l'integrat CC2540 de Texas 
Instruments que funciona amb un microcontrolador 8051 de Intel i té 8 kB de memòria RAM i 128 
kB de memòria flash.

Els avantatges d'utilitzar aquest mòdul és que incorpora tots els components necessaris per fer  
funcionar el CC2540, de manera que no s'han de dissenyar els components de radiofreqüència 
necessaris. Per programar directament el CC2540 cal l'equip de desenvolupament de programari  
IAR  Embedded  Workbench,  que  té  una  corba  d'aprenentatge  molt  pronunciada  i  un  cost  de 
llicència  d'uns  3000 €.  Com a alternativa,  Bluegiga  ofereix  dues  opcions  de programació  pel  
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BLE112 segons l'aplicació,  gratuïtes i de complexitat reduïda, utilitzant un protocol propi per 
enviar i rebre comanes del microcontrolador, el BGAPI.

Per a aplicacions en que treballa com a dispositiu esclau, comunicant-se via serie amb un altre 
microcontrolador, mitjançant el protocol BGAPI, utilitzant la llibreria BGLIB en C.

Per a aplicacions en que treballa de manera autònoma programant el CC2540, mitjançant una 
capa de software  que  gestiona el  protocol  BGAPI,  en  el  llenguatge  de programació propi  de 
Bluegiga, el  BGSCRIPT.

 2.3 . Funcionalitat i interacció entre components

 2.3.1 . AFE4300

L'integrat té dues funcions, la primera, que no és d'interès pel projecte, és mesurar tensió en 
cèl·lules  de càrrega per  implementar  una bàscula  de pes.  La segona,  és  la  de fer  mesures  de 
composició  corporal  (BCM).  Mitjançant  un  convertidor  digital-analògic  (DAC),  es  generen 
internament unes seqüencies de 6 bits a 1 MSPS per produir un senyal sinusoïdal en tensió, d'una 
freqüència de 1 MHz que es genera en un bloc de síntesi digital directa (DDS) de 10 bits a partir 
d'un rellotge extern CLK, i filtrada per un filtre reconstructor pas baix a 150 kHz per eliminar les 
freqüències imatge. Aquest senyal surt per la pota VDACOUT on ha de connectar-se una capacitat  
per eliminar la continua i opcionalment una resistència en sèrie per reduir-ne l'amplitud. El senyal  
torna  a  entrar  a  l'integrat  per  la  pota  VDAC_FILT_IN,  i  amb un amplificador  operacional  es 
transforma en un senyal en corrent que circula per dues de les sis potes IOUTx seleccionades per  
un multiplexor.

El corrent generat depèn de la tolerància de fabricació de cada integrat, estant en el pitjor cas, 
per  sota  del  limit  de  perill  per  al  cos  humà  de  500  μA  [6]: 

Equació 2.1: Corrent generat. [5]

Al circular corrent a través d'una impedància, es crea una diferencia de tensió:

21

i(t)=A·sin(ωo ·t )=
V DAC

R 1
=

1V pp

1.5k Ω±20%
 ≤  

1V pp

1.2kΩ
=833μ A pp=

833
2√(2)

μ Arms=294.67 μ A rms



Equació 2.2: Diferencia de tensió generada, [5]

que es mesura per dos dels sis terminals VSENSEx, també seleccionats per un multiplexor que 
connecta  amb  un  amplificador  diferencial.  Hi  ha  dues  opcions  per  realitzar  la  mesura:  per 
rectificació d'ona completa i per desmodulació en fase i quadratura.

La primera fa servir un rectificador de ona completa (FWR) i un filtrat pas baix per obtenir un 
senyal en continua (DC) que és proporcional al mòdul de la impedància:

Equació 2.3: Valor mesurat en mode FWR [5]

on la constant de proporcionalitat es troba mesurant unes impedàncies de calibratge.

Il·lustració 2.4: Rectificador d'ona completa (Secció del diagrama de blocs del AFE4300)[5]

(veure en annexos Il·lustració 7.1, pag. 58)

La segona fa sevir un desmodulador en fase i quadratura abans del rectificador per extreure'n les 
components real i imaginaria de impedància, de manera que després del filtratge queda:
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Equació 2.4: Components en fase i quadratura. [5]

A partir de les components en fase i quadratura es calcula el mòdul i fase:

Equació 2.5: Components en mòdul i fase. [5]

El valor de K no és conegut i canvia cada vegada que es posa en marxa el desmodulador o se'n 
modifiquen els paràmetres, cal trobar-lo calibrant el dispositiu a l'inici de cada mesura o a cada 
canvi de freqüència del corrent.

Les  mesures  són  digitalitzades  per  un  convertidor  analògic  digital  (ADC) de  16  bits  i  són 
escrites en un dels registres de control. En els registres, a més s'escriuen els valors de configuració,  
que es llegeixen i s'escriuen per un port  SPI de com a màxim 4 Mbps. L'integrat necessita d'un 
senyal de rellotge extern de 1 MHz (CLK),  i a més del port SPI, té un senyal d'entrada lògica per 
inicialitzar  el  dispositiu (RESET),  i  un senyal  de sortida que informa de quan hi  han mostres 
disponibles (RDY)

 2.3.2 . BLE112

El BLE112 té tres ports GPIO, dos (P0 i P1) de 8 entrades/sortides cadascun i un tercer (P2) de 
3 entrades/sortides, i un port per connexions USB (que no s'utilitza).

Tant el BLE112 com el AFE4300 tenen un rang de tensió d'alimentació de entre 2 V i 3.6 V, i  
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Il·lustració 2.5: Diagrama de blocs en mode I/Q. (Secció del diagrama de blocs del AFE4300)[5]

(veure en annexos Il·lustració 7.1, pag. 58)

I DC=
2· A·|Z|

π ·cos(ϕ)=K· |Z| ·cos(ϕ)

QDC=
2 · A· |Z|

π ·sin (ϕ)=K·|Z| · sin(ϕ)

ϕ=arctan (
QDC

I DC

)

Z=
1
K

·√ I DC
2

+QDC
2



tenen uns nivells lògics compatibles, això permet connectar-los directament.

La interfície SPI, tot i estar implementada per hardware, té una velocitat de transmissió inferior 
a la del AFE4300, 2 Mbps.

Disposa d'uns rellotges per hardware, amb el que es poden generar senyals quadrats de fins a 32 
MHz, i amb els que es genera el senyal CLK de 1 MHz d'entrada del AFE4300.

Es poden detectar interrupcions externes per flanc en els ports P0 i P1, per atendre el senyal  de  
sortida RDY de dades disponibles en el AFE4300.

Totes les entrades/sortides suporten corrents de  fins a 4 mA, excepte per als pins P1_0 i P1_1,  
que suporten fins a 20 mA, aquestes sortides s'utilitzaran per encendre uns LEDS per indicar  
diferents estats del mòdul.

 2.4 . Disseny preliminar
En un primer disseny es treballa només amb els blocs del mòdul de mesura i el de Bluetooth.  

Degut als encapsulats del AFE4300 i del BLE112, aquests no es poden inserir en protoboards, de 
manera que es solden en uns adaptadors per tenir accés a les connexions i es fabrica sobre unes  
plaques perforades un suport per connectar-los.

L'adaptador  del  BLE112 
disposa  d'un  espai  per 
soldar-hi un condensador de 
desacoblament  (bypass), 
perquè  estigui  a  prop  de 
l'integrat, ja que si té massa 
soroll, més de 10 Vpp [7], es 
redueix el  rendiment  de les 
transmissions  Bluetooth.  El 
AFE4300  requereix  d'uns 
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condensadors de 10 μF pels filtres del desmodulador que es solden directament sobre l'adaptador, 
de tipus SMD, perquè condensadors convencionals d'aquests valors són molt grans (C_OUTFILT).

 2.4.1 . Placa de proves

En  unes  plaques  perforades  d'espaiat  2.54  mm,  es  solden  uns  connectors  per  inserir  els 
adaptadors dels integrats, amb totes les connexions d'alimentació i massa, components externs com 
els condensadors de desacoblament i les connexions que no són entrades o sortides.

Es solden tots els condensadors externs que necessita el AFE4300 segons el datasheet [5] (veure 
annexos  Il·lustració  7.4,  pag.  61)  i  en  la  sortida  del  DAC_OUT un  potenciòmetre  en  sèrie 
(R_DAC) amb el condensador que bloqueja la continua (C_DAC), per poder limitar si és necessari 
el  corrent  de  sortida,  i  en  paral·lel  amb  el  potenciòmetre  un  jumper  que  curtcircuita  el  
potenciòmetre per fer cero la resistència. També es solda un LED entre alimentació i massa per  
assegurar que l'alimentació estigui connectada correctament durant les proves.

En la placa del BLE112 es solda un filtre pas baix a l'entrada de RESET [8], i uns LEDS amb 
uns potenciòmetres en sèrie per limitar el corrent.

La resta d'entrades/sortides es solden a uns connectors femella que permeten  inserir cables i 
components per modificar ràpidament les connexions durant les proves. A les potes de més interès, 
com els GPIO's del BLE112, alimentació, o sortides de corrent i entrades de tensió del AFE4300, 
s'hi han posat connectors per duplicat per tenir més accessos.

Il·lustració 2.8: Placa de proves - Esquemàtic
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Il·lustració 2.9: Placa de proves

 2.4.2 . Configuració i programació

Per  programar  el  mòdul  Bluetooth  s'utilitza  el   software  de  Bluegiga  juntament  amb  el 
programador CC-DEBUGGER de Texas Instruments. El programador proporciona alimentació a 
3.3 V amb un corrent màxim de 200mA.
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Il·lustració 2.10: CC-DEBUGGER

Es connecten el senyals Target Sense, Debug Data (DD), Debug Clock (DC) i RESETn als pins 
del mòdul AVDD, P2.1, P2.2 i RESET respectivament, i a l'ordinador per USB (cal   instal·lar el 
controlador USB de Texas Instruments).

El mòdul es programa en BGSCRIPT, que consisteix en un conjunt de comanes i esdeveniments  
que a través del protocol BGAPI gestionen el xip Bluetooth CC2540. El programa està format per  
un seguit de fitxers de configuració en format  XML, i el codi d'execució en un o més fitxers de 
processament per lots (script) en format BGS:

Fitxers de configuració (veure en annexos Codi BLE112, pag 80) [9]:

• project_AFE.bgproj: conté la llista de fitxers que formen el projecte, el nom del fitxer 
.hex de sortida del compilador, model del mòdul i mètode de programació.

• AFE_hardware.xml: es  configuren  aspectes  de  hardware:  potència  de  transmissió  de 
ràdio,  configuració  dels  ports  i  perifèrics  (veure  en  annexos  Il·lustració  7.6 pag.  63), 
modes  d'estalvi  d'energia  o  timers.  Alguns  paràmetres  també poden ser  modificats  en 
temps d'execució. Aspectes importants de la configuració usada són:

◦ Resistències internes del CC2540 de tots els ports com a  pull-down.

◦ El port  SPI es configura segons els requisits del AFE4300 i a la màxima velocitat  
disponible de 2 Mbps. Es configura en les potes:

▪ Master Input (MI): P1.7

27

Il·lustració 2.11: CC-DEBUGGER - connexió amb BLE112. [8]



▪ Master Output (MO): P1.6

▪ Clock (C): P1.5

▪ Slave Select (SS): P1.4

◦ El timer per hardware permet generar senyals PWM. Es configura a 32 MHz, activant 
els canals 0 i 3, situats en les potes:

▪ Canal 0: P1.2, no utilitzat, serveix per establir la freqüència base del rellotge.

▪ Canal 3: P0.7

◦ Es desactiva el mode "slow clock" d'estalvi d'energia, ja que fa que els timers i altres 
perifèrics com el SPI no funcionin correctament.

• AFE_config.xml: aquest  fitxer  es  opcional.  Es  determina  el  numero  de  connexions 
simultànies a 1, el  numero de paquets que es poden enviar per interval de connexió a 
il·limitat, i es desactiva el limit d'instruccions que es poden executar en una funció.

•  AFE_gatt.xml: es configura el perfil Bluetooth del dispositiu, on es defineixen el Generic 
Access  Profile  (GAP),  que  determina  com  es  realitza  la  connexió  Bluetooth  i  com 
s'anuncien  els  dispositius,  i  el  Generic  Attribute  Profile  (GATT),  que  determina  com 
s'intercanvien les dades entre dispositius.

Els perfils es componen d'un o més Serveis, i cada servei d'una o més característiques  
definides  per  Declaracions,  Valors  i  Descriptors.  Cada  element  es  diferencia  per  un 
identificador únic, de 2 bytes per als genèrics, definits en l'estàndard de Bluetooth, i un 
UUID de 16 bytes per als no genèrics [10].

S'utilitza un servei genèric dins de l'estàndard de Bluetooth per al  GAP, que conté les 
característiques de 'Name', que guarda en ASCII el nom del dispositiu, i 'Appearance', que 
defineix el tipus de dispositiu que és. Es crea un servei no genèric, que s'ha batejat com 
"AFE4300 SERVICE", i conté les característiques, sobre les que es fa la lectura/escriptura 
de dades per accedir-hi remotament.

El  script  es  separa  en  tres  fitxers  segons  les  seves  funcionalitats  (veure  en  annexos  Codi
BLE112, pag. 87) [11] [12]:

AFE_CONSTS.bgs:

Recull un conjunt de constants que defineixen màscares de bits per a les entrades i sortides,  
valors de configuració per al port SPI, els timers i el ADC del BLE112.

També es defineixen constants per a totes les adreces del registre del AFE4300 i màscares de 
bits dels seus valors, amb l'objectiu de facilitar el procés de programació i revisió de possibles 
errors de codi.

AFE_FUNCS.bgs:

S'hi implementen procediments, que són funcions però sense retorn de valors,  per gestionar el 
AFE4300. Està enllaçat al fitxer AFE_CONSTS.bgs:

• delayMillis(millis):  executa un bucle un numero de vegades proporcional a 'millis'  per 
produir  retards de l'ordre de milisegons.  La relació entre el numero de repeticions del  
bucle i el retard en milisegons s'obté experimentalment. Es veu amb l'oscil·loscopi que 
activant i desactivant seguidament una sortida del BLE112, es genera un pols quadrat de 
400 μS, llavors intercalant la crida a la funció amb diferents valors de 'millis', s'observa  
l'increment de la durada del pols i es troba la relació (veure annexos Il·lustració 7.8, pag. 
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64).

• AFEBegin():  configura les potes com a entrades o sortides segons correspongui i  posa 
totes les sortides a nivell baix.

• AFESTEEnable(): posa la línia de slave select del port SPI a nivell baix, per activar el port 
SPI del AFE4300.

• AFESTEDisable(): posa la línia de slave select del port SPI a nivell alt, per desactivar el 
port SPI del AFE4300.

• AFESPIRead(address):  llegeix per  SPI el  contingut  del  registre  del  AFE4300 d'adreça 
'address', guardant el seu valor en la variable global 'AFE_SPI_data_read'. Un cop llegit el 
contingut, es reescriu amb el mateix valor, ja que al llegir-lo s'esborra. [5]

• AFESPIWrite(address, data): escriu en el registre del AFE4300 d'adreça 'address' el valor 
contingut en 'data'.

• AFEPowerUp():  posa a nivell  alt  els  pins de PIN_RESET, PIN_STE que són actius a 
nivell baix. A continuació fa un pols de reset per posar en marxa el xip i escriu en uns dels 
registres que cal modificar inicialment i en altres per establir una configuració inicial.

• AFESetIoutMux(mux): escriu els 16 bits de menor pes de la variable 'mux', en el registre  
ISW_MUX del AFE4300 per configurar el multiplexor de sortida de corrent.

• AFESetVsenseMux(mux): igual  que la funció anterior pel registre VSENSE_MUX per 
configurar el multiplexor que connecta amb el convertidor ADC.

• AFESetIQMode(mode): si 'mode' val cero configura el AFE4300 per mesurar en mode 
FWR, qualsevol altre valor per mesurar en mode IQ.

• AFESetChI(): connecta la sortida en fase (I) del desmodulador IQ al ADC.

• AFESetChQ(): connecta la sortida en quadratura (Q) del desmodulador IQ al ADC.

• AFESetFreq(div, dac): escriu en el registre  BCM_DAC_FREQ el valor de 'dac' (de 0 a 
511), i en el registre DEVICE_CONTROL2 el valor de 'div',  del divisor de freqüència 
(1,2,4,8,16 o 32). 

Per a que el desmodulador IQ funcioni correctament s'ha de complir la relació:

Equació 2.6: Relació DIV/DAC per al mode IQ.[5]

Ja que el valor del divisor de freqüència DIV té uns valors preestablerts de 1, 2, 4, 8, 16 o 
32, resulta en unes combinacions de freqüències limitades per a mesures en mode IQ: 7.81 
kHz,  15.62 kHz,  31.25 kHz 62.5 kHz,  125 kHz i  250 kHz,  que són amb les  que  es  
realitzaran les proves.

• AFESetADCMeasureMode(mode):  configura el tipus de mesura del ADC. Si 'mode' val 0 
es  diferencial  entre  les  entrades  del  ADC A1  i  A2,  si  val  1  es  fa  la  mesura  de  A1 
referenciada a massa, i si val 2 es mesura A2 referenciat a massa.
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• AFESetRate(rate): estableix el numero de mostres per segon en mesures continues per a 
valors de 'rate' de 8, 16, 32, 64, 128, 250,475, 860 mostres segon. També determina la 
velocitat de conversió per a mesures úniques (single shot).

• AFESetContinuous(cont): si 'cont' val 0 es configuren mesures úniques (single shot), si val 
1 es configura en mesures continues a les mostres per segon configurades.

• AFEStartMeasure(): inicia el la sortida de rellotge de 1 MHz de BLE112, activa la captura 
d'interrupcions del senyal RDY i posa a nivell baix el senyal de slave select del  SPI. A 
continuació  escriu  en  el  registres  corresponents  per  encendre  els  blocs  interns  del 
AFE4300 que intervenen en la mesura, configurar els multiplexors de sortida de corrent i  
mesura de tensió, i per últim per posar en marxa la mesura.

• AFEStopMeasure():  s'escriu en el registre que atura la mesura, es desactiva la sortida de  
rellotge del BLE112, la captura d'interrupcions del senyal RDY, s'apaguen els blocs interns 
de mesura i es desconnecten els multiplexors de les sortides. Es restaura a nivell alt el  
senyal slave select.

• AFEPowerDown(): es crida primer a AFEStopMeasure() i es posen totes les sortides que 
connecten el AFE4300 amb el BLE112 a nivell baix, inclòs el RESET, provocant la parada 
de l'integrat. Al finalitzar s'ha d'executar AFEPowerUp() poder tornar a utilitzar l'integrat.

AFE_SCRIPT.bgs:

Està format pels "events", que executa automàticament BGSCRIPT quan es rep un missatge en 
particular mitjançant el protocol BGAPI.

• system_boot(...): és el primer esdeveniment que s'executa després d'encendre's el mòdul.  
Es  crida a  AFEBegin()  i  s'activa  l'anunciament  del  dispositiu  per  Bluetooth per  fer-se 
visible. Finalment es crida a la funció 'hardware_set_soft_timer(interval, handle, mode)', 
amb  interval=16384,  que  correspon  a  0,5  segons,  amb  handle=1  i  mode=0.  Aquesta 
comana   invoca  periòdicament  a  l'esdeveniment  hardware_soft_timer(handle),  i  es  fa 
servir  per  activar  un  senyal  intermitent  en  el  led  de  la  sortida  definida  com 
PIN_LED_CONN, per indicar que està encès però esperant connexió.

• connection_status(...):  s'executa quan s'ha establert  una connexió Bluetooth.  Es crida a 
AFEPowerUp() i es manté el led PIN_LED_CONN encès aturant el timer per software,  
per indicar que s'ha establert la connexió.

• connection_disconnected(...):  s'executa  quan  s'ha  tancat  una  connexió  Bluetooth, 
voluntàriament o no. Es crida a AFEPowerDown(), es torna a activar l'anunciament per 
Bluetooth i el senyal intermitent de  PIN_LED_CONN.

• hardware_soft_timer(handle): s'executa periòdicament, mitjançant un rellotge per software 
a 32768 Hz, després d'haver cridat a la funció 'hardware_set_soft_timer(interval, handle, 
mode)',  cada 'interval'  cicles del rellotge. Si el paràmetre rebut 'handle'  val 1 s'encén i  
apaga el led PIN_LED_CONN per indicar que s'està esperant connexió. Si 'handle' val 2  
encén i apaga alternativament els dos leds per indicar algun tipus de problema.

• system_script_failure(reg_address, reason): s'executa quan hi ha hagut un error d'execució 
en el mòdul, s'escriuen les dades disponibles en el GATT per veure la causa de l'error. Es 
crida a AFEPowerDown(), i s'inicia el senyal intermitent en els dos leds.

• hardware_adc_result(input, value): s'executa en finalitzar una conversió del  ADC intern 
del BLE112, que s'utilitza per mesurar el voltatge de la bateria i estimar la càrrega (veure 
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Il·lustració 7.7 Corba típica de descarrega de bateries de liti., pag  63). S'escriuen els 12 
bits, en complement a dos, del valor de la mesura en el GATT.

• attributes_value(connection, reason, handle, offset, value_len, value_data): s'executa quan 
el  dispositiu  extern  ha  escrit  un  valor  en  alguna  característica  del  GATT.  Cada 
característica  es  relaciona  amb  una  variable  (handle)  que  s'ha  definit  en  el  fitxer 
AFE_gatt.xml. El paràmetre 'handle' identifica quina ha estat escrita, i en 'value_data' el  
valor, de manera que s'atribueix una acció a cada característica del GATT

◦ h_AFE_IQ: crida la funció AFESetIQMode passant-l'hi el valor escrit.

◦ h_AFE_FREQ:  en  aquesta  característica  s'escriuen  els  valors  de  la  freqüència  del 
corrent de sortida (DAC) i del desmodulador (DIV), de manera que els 9 primers bits 
són el valor de DAC, i els 7 últims de DIV. Un cop separats els dos valors, es crida a 
la funció AFESetFreq passant-l'hi els dos paràmetres.

◦ h_AFE_RATE: crida a AFESetRate passant el valor.

◦ h_AFE_CONTINUOUS: crida a AFESetContinuous i guarda el valor en una variable 
bContinuous.

◦ h_AFE_VSENSE: crida a AFESetVsenseMux.

◦ h_AFE_IOUT: crida a AFESetIoutMux.

◦ h_AFE_MEAS_MODE: crida  AFESetADCMeasureMode.

◦ h_AFE_MEASURE:  aquesta  característica  es  només  de  lectura,  permet  enviar 
notificacions,  que  són  escriptures  directes  des  del  BLE112  al  client  connectat  al  
dispositiu (mètode push) amb el valor de les mesures, de manera que el dispositiu  
client no ha de fer petició per cada paquet de mostres. Les notificacions a més no 
tenen confirmació (ACK) de manera que el mòdul pot  enviar més d'un paquet  de  
notificacions en un interval de temps, la resta d'accions si que en tenen, i han d'esperar 
la confirmació per enviar més informació. Això pot fer que es perdin paquets però fa 
augmentar considerablement la capacitat  de transmissió.  Per rebre les notificacions 
s'ha d'escriure abans un '1' sobre el descriptor de la característica, amb identificador 
0x2902.

◦ h_AFE_BATT:  per  qualsevol  valor  escrit,  executa  la  comana 
hardware_adc_read(ADC_INPUT,  ADC_DECIM,  2),  que  inicia  una  conversió  del 
ADC del BLE112 per mesurar el voltatge de la bateria. Un cop finalitzada la mesura 
s'invoca hardware_adc_result. Aquesta característica també permet rebre notificacions, 
de manera que es fa servir per demanar la conversió al escriure-hi, i el valor es retorna 
a través d'ella mateixa pel mètode push.

◦ h_AFE_START: escrivint '1' inicia el procés de mesura cridant a AFEStartMeasure(), 
s'encén el led PIN_LED_START i s'escriu a la variable global readStep=1. Escrivint 
'0' l'atura cridant a AFEStopMeasure() i s'apaga el led.

• hardware_io_port_status(timestamp,  port,  irq,  state):  s'executa  cada  vegada  que  s'ha 
detectat un canvi de flanc en l'entrada que s'hagi configurat. En aquesta funció es realitza  
la captura i enviament de mostres, empaquetant-les en paquets de 20 bytes que s'escriuen 
en la característica h_AFE_MEASURE del GATT. Aquesta funció s'ha de realitzar el més 
ràpid possible i s'evita utilitzar altres funcions, que alenteixen molt l'execució.

Cada mostra té mida de 2 bytes, i va precedida per 3 bytes de 'timestamp', que indica el  
número de cicles de rellotge (a 32768 Hz)  que han passat des de que s'ha iniciat el mòdul, 
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tornant a cero si arriba al màxim: 0xFFFFFF / 32768 ~ 512 segons. De manera que en  
cada paquet hi caben fins a quatre mostres.

Mesurant en mode d'una única mostra, s'envia un paquet amb una mostra per al mode 
FWR, i dues per al mode  IQ, una mostra de fase i una de quadratura. La resta de bytes 
valen cero.

Mesurant en mode continu s'envien paquets amb 4 mostres i el seu respectiu timestamp. Si 
la mesura és en mode FWR, les quatre mesures es realitzen igual. Si la mesura és en mode 
IQ es pren una mesura de la component en fase i es canvia l'entrada del desmultiplexor del  
ADC per fer la següent mesura de la component en quadratura, i cada quatre s'envia un 
paquet (després es comprova que aquest mètode és ineficaç).

 2.4.3 . Resultats preliminars

Es connecten les potes accessibles de la placa de proves de la següent manera:

AFE4300 BLE112 CC-DEBUGGER

AVDD AVDD VCC, TargetSense

AVSS GND GND

- RESET RESET

- P2_2 DataClock

- P2_1 DataDebug

STE_N P1_4 -

SCLK P1_5 -

SDIN P1_6

SDOUT P1_7 -

RDY_N P1_3 -

CLK P0_7 -

RESET_N P0_6 -

- P1_0->LED -

- P1_1->LED -

Taula 2.1: Placa de proves-Connexions.

Un  cop  creats  els  fitxers  abans  mencionats,  i  connectat  el  mòdul  al  CC-DEBUGGER,  el 
programa es compila i grava utilitzant el software de Bluegiga.
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L'enllaç Bluetooth amb l'ordinador es fa utilitzant el BLED112 de Bluegiga, un dispositiu USB 
(dongle)  que mitjançant el software "BLE GUI Tool"  [13], disponible a la seva web, es poden 
realitzar connexions a qualsevol dispositiu Bluetooth 4.0:

Il·lustració 2.13: "BLE GUI Tool" de Bluegiga

Exemple de paquets rebuts en mode IQ en mostreig continu a 8 mostres per segon

El programa permet utilitzar el BLED112 per descobrir altres dispositius Bluetooth, configurar i  
establir  la  connexió,  descobrir  el  GATT del  dispositiu  i  escriure  o  llegir  sobre  les  seves 
característiques (en format hexadecimal).

Un cop posat en marxa, el primer que s'observa és que la potència del senyal de radio rebut és 
molt baix, ja que el BLE112 emet teòricament fins 3 dBm i la recepció és de menys de -75 dBm, i  
l'enllaç només es manté a uns 7 metres de distància. Això pot ser provocat per la mala qualitat del 
muntatge i per l'arrissat en l'alimentació del CC-DEBUGGER, de més de 320 mVpp i es recomana 
que sigui de menys de 10 mVpp per a obtenir un bon senyal.

S'estableix la connexió i es descobreix el GATT complet fent clic en "Descriptors discover", que 
es llista a la part central del BLE GUI (Il·lustració 2.13). S'escriu a les característiques del servei 
creat per configurar el AFE4300 i realitzar mesures:
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UUID Valor Configuració

99999999-0000-4401-1111-999999999999" 0x01 Mesura en mode IQ

AAAAAAAA-0000-4401-1111-AAAAAAAAAAAA 0x4008 DIV=32, DAC=8 freqüència Iout= 7.8 kHz

BBBBBBBB-0000-4401-1111-BBBBBBBBBBBB 0x035C Mostreig a 860 SPS

CCCCCCCC-0000-4401-1111-CCCCCCCCCCCC 0x1 Mode de mesura continua

DDDDDDDD-0000-4401-1111-DDDDDDDDDDDD 0x0101 Desmultiplexor d'entrada al ADC pels 
pins VSENSEP_R0 i VSENSEM_R0

EEEEEEEE-0000-4401-1111-EEEEEEEEEEEE 0x0101 Desmultiplexor de sortida de corrent pels 
pins RP0 i RN0

FFFFFFFF-0000-4401-1111-FFFFFFFFFFFF 0x0 Mesura de tensió diferencial

Taula 2.2: Exemple de configuració

Es fa la subscripció a notificacions escrivint '1' sobre el descriptor 0x2902 de la característica  
66666666-0000-4401-1111-666666666666, i un '1'  sobre la característica 55555555-0000-4401-
1111-555555555555 per començar la mesura.

Es  comprova  que  el  senyal  de  rellotge  generat  pel  BLE112 al  començar  les  mesures  sigui 
realment de 1 MHz. En el fitxer AFE_hardware.xml s'ha configurat el rellotge a 32 Mhz amb els  
paràmetres  speed=0  i  divisor=0.  Llavors,  dins  la  funció  AFEStartMeasure(),  s'estableix  una 
freqüència base en el canal 0 del timer:

call hardware_timer_comparator(TIMER, 0, TIMER_MODE, TIMER_VALUE_BASE)

 Teòricament amb el valor  TIMER_VALUE_BASE=32, el comptador s'activa cada 32 cicles de 
rellotge: 32 MHz / 32 = 1 MHz. Llavors en qualsevol dels 4 canals restants, s'estableix el duty 
cycle del senyal PWM d'aquesta freqüència, amb el valor de  TIMER_VALUE_CLOCK=16, que 
com essent la meitat del valor del canal 0 és del 50%:

call hardware_timer_comparator(TIMER, TIMER_CH, TIMER_MODE, TIMER_VALUE_CLOCK)

No obstant, analitzant el senyal generat s'observa que amb aquests valors és d'uns 970 Khz, el  
3% per sota del recomanat. Es varien els paràmetres fins a aconseguir un senyal de 1.009 MHz, un 
0.9% per sobre del recomanat, amb TIMER_VALUE_BASE=31 i TIMER_VALUE_CLOCK=15 .

A la part inferior del BLE GUI hi ha el registre, on el programa guarda la informació en línies 
com la següent, feta durant una mesura en mode IQ en mostreig continu:

2015.12.10  19:06:28.085  ble_evt_attclient_attribute_value  atthandle:  17  (0x0011)  type:  1  
(0x01) value:8cd8a611806be8a602024af8a6116c2908a70201

En cada  línia  queda  registrada  la  data  i  hora  de  l'ordinador  en  que  s'ha  rebut,  i  les  dades 
transmeses,  en format  hexadecimal.  Per  interpretar  els  paquets  cal  primer  dividir-los  en bytes  
segons el tipus de mesura. També segons el tipus de dada canvia l'ordre dels bytes, ja que en 
BGSCRIPT canvia si l'origen es un buffer o una variable, estant a la esquerra els de menor pes per 
als bytes de la marca de temps, que prove d'una variable, i a la dreta pels bytes de mostres, que  
provenen d'un buffer. Seguint llavors l'exemple anterior es té:

• temps  1:  8cd8a6 →posant  els  bytes  de  menor  pes  a  la  dreta:  a6  d8  8c,  convertint  a  
decimal: 10934412 cicles, i dividint per 32768 Hz = 333,691 segons.

• mostra I_1: 1180→ convertint a decimal (en complement a dos): 4480

• temps 2: 6be8a6 → de la mateixa manera: 10938475 cicles / 32768 Hz = 333,815 segons.

• mostra Q_1: 0202 → de la mateixa manera: 514
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• temps 3:  4af8a6 → 10942538 cicles - 32768 Hz= 333,939 segons.

• mostra I_2: 116c→ 4460

• temps 4: 2908a7→ 10946601 cicles / 32768 Hz = 334,0637 segons.

• mostra Q_2: 0201→ 513

Es comprova experimentalment que, a causa de limitacions del BLE112 i de l'ús del llenguatge  
de programació BGSCRIPT, que afegeix lentitud a l'execució, no es pot aprofitar el màxim de  
mostres per segon que pot generar el AFE430, ja que el BLE112 ignora una interrupció si encara 
s'està processant l'anterior.

Per trobar aquest limit, es modifica la funció hardware_io_port_status, encarregada de capturar 
les interrupcions per flanc generades per el AFE4300, de manera que l'únic que fa és incrementar 
una variable per comptar el nombre d'interrupcions capturades:

hardware_io_port_status(timestamp,port,irq,state)
counter_int=counter_int+1

end

Configurant el AFE4300 al màxim, de 860 mostres per segon, durant 200 segons, el valor del 
comptador al finalitzar és 153550, llavors:

Equació 2.7: interrupcions generades per el AFE4300

Es comprova analitzant el senyal RDY que la tasa de mostreig real, ja que aquesta pot variar 
segons el senyal de clock (veure en annexos de Il·lustració 7.9 a Il·lustració 7.16, pag.64):

Mostreig teòric (SPS) Mostreig real (SPS)

8 8.065

16 16.114

32 32.159

64 64.005

128 126.649

250 247.529

475 471.706 

860 856.179

Taula 2.3: Tases reals de mostreig amb clock 1.009 MHz

Afegint una instrucció de comunicació, que cal per llegir el valor de la mostra del AFE4300 per 
SPI:

hardware_io_port_status(timestamp,port,irq,state)
call hardware_spi_transfer(SPI_CH,3,$000020)(AFE_SPI_result, 

AFE_SPI_channel,AFE_SPI_tlen,packet(2:3))
counter_int=counter_int+1

end

es redueix a 414 interrupcions per segon, és a dir, la comunicació SPI dura uns 1/414 - 1/856 
≈1.25 ms
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Per últim, afegint el mínim d'instruccions necessàries per guardar un valor en un buffer:

hardware_io_port_status(timestamp,port,irq,state)
call hardware_spi_transfer(SPI_CH,3,$000020)(AFE_SPI_result, 

AFE_SPI_channel,AFE_SPI_tlen, packet(2:3))

packet(0:3)=timestamp
counter_int=counter_int+1

end

s'aconsegueix un màxim de 290 interrupcions per  segon,  per  tant,  es  triga  aproximadament 
1/290-1/414≈1 ms en executar cada operació de BGSCRIPT.

De manera similar, es modifica la funció per fer l'operació d'escriure un paquet en el  GATT a 
cada interrupció:

hardware_io_port_status(timestamp,port,irq,state)
call hardware_spi_transfer(SPI_CH,3,$000020)(AFE_SPI_result, 

AFE_SPI_channel,AFE_SPI_tlen,packet(2:3))

call  attributes_write(h_AFE_MEASURE,  0,  20,  packet(0:20))
counter_int=counter_int+1

end

 i es reben menys de 180 paq/s, el que confirma que és convenient emmagatzemar mostres per  
enviar-les conjuntament en un sòl paquet, ja que l'operació d'escriure variables en el  GATT, per 
transmetre-les per Bluetooth, és la més costosa per al microcontrolador.

És per això que el mòdul s'ha programat per empaquetar grups de 4 mostres, dividint la funció 
d'interrupcions  en  4  passes   (veure  Il·lustració  2.14 Diagrama  d'estats  de  l'esdeveniment
hardware_io_port_status., pag 39) . Es pot trobar una cota aproximada del màxim de paquets que 
s'esperen rebre utilitzant aquest algorisme:

Equació 2.8: Cota màxima de paquets

 

Es comprova el rendiment trobant els temps entre paquets i entre mostres. Com en els paquets 
s'escriu una marca temporal del BLE112, es pot saber en quin instant s'ha pres cada mostra, i  
comprovar si un dels 4 passos  de l'algorisme triga en excés. El paquet s'envia en el pas "De 4 a 1",  
que és el que triga més en executar-se.
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Llegir mostra: 
1

290 [mostres/ s]
≃3.5 [ms /mostra]

Llegir i enviar mostra: 
1

180[ paq /s ]
≃5.6 [ms / paq]

llavors llegir 4 mostres i enviar:

T paq⩾3 ·3.5+5.6=16.1
ms
paq

per tant, throughput ≃
1

16.1[ms/ paq]
≃62

paq
s



Taula 2.4: Exemple de temps de paquets rebuts a 860 SPS

Per exemple, mesurant a 860 mostres per segon en mode IQ, que és el mode més costós per 
haver de fer una comunicació SPI extra per canviar la sortida del desmodulador, es generen en 
mitja paquets cada 18.6851 ms (53.51 paq/s).

Es repeteix l'experiment per a diferents intervals de connexió. Es comprova que l'interval de 
connexió no influeix, al haver configurat el BLE112 per enviar tants paquets com sigui possible 
dins d'un mateix interval, i sense esperar confirmació de paquet rebut.

Tanmateix, s'ha donat el cas que, utilitzant la mateixa configuració molts paquets no s'arriben a 
rebre i es perden. Això és perquè el programa s'alenteix quan el registre és molt llarg o l'ordinador 
realitza altres tasques, i fa que no pugui processar tots els missatges del dongle. 

S'estima que la taxa de mostreig que dona millors resultats és a 250 SPS, ja que s'ha arribat a 
enviar fins a 54 paquets per segon, és a dir, 216 mostres per segon.

Finalment, per comprovar el correcte funcionament del AFE4300, es fan unes mesures a 4 fils 
sobre una resistència de 984 ohms variant les mostres per segon i la freqüència del corrent, prenent 
la mitjana de les 50 ultimes mostres:

7.8 kHz 15.6 kHz 31.25 kHz 62.5 kHz 125 kHz 250 kHz

8 SPS 13424 13704 13753 13337 10888.1 5705.1

16 SPS 13425.5 13706 13754 13338 10894 5721

32 SPS 13426 13706 13755 13337 10892.4 5705.8

64 SPS 13426.5 13706.2 13754.8 13339 10889 5728.5

128 SPS 13425.3 13706.3 13754.7 13337 10892.9 5705.9

250 SPS 13426.6 13706.6 13754.6 13338.8 10892.4 5706.9

475 SPS 13426.7 13706.8 13756.1 13345.1 10891.3 5708.5

860 SPS 13429.8 13709.7 13758.9 13344.9 10891.8 5725.2

Taula 2.5: Mesures amb la placa de proves. Mode FWR. R=984 ohm. Mitjana 50 mostres.

S'observa com l'amplitud augmenta amb la freqüència, degut al condensador en sèrie a la font de 
corrent del AFE4300 que fa de filtre pas-alt. També com a partir de 125 kHz torna a disminuir, 
sent menys de la meitat a 250 kHz. Això és degut al filtre pas baix que té internament el AFE4300 
en la sortida de corrent, que és de segon ordre, a 150 kHz i amb una tolerància de ±30 kHz [5].

7.8 kHz 15.6 kHz 31.25 kHz 62.5 kHz 125 kHz 250 kHz

13017-13369 13334-13695 12931-13279 12933-13277 10562-10842 5541-5710

Taula 2.6: Mesures amb la placa de proves. Mode FWR Single Shot (8 SPS).
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Temps entre paquets (ms) Npaquets

PROMIG: 18,689 9628

Temps entre interrupcions (ms)
Pas d'interrupció: De 4 a 1 De 1 a 2 De 2 a 3 De 3 a 4

Promig parcial: 5,050 4,473 4,749 4,414
Promig TOTAL: 5,021
Suma 4 passos: 18,685



S'observa que les mesures en mode de dispar únic varien depenent del temps transcorregut entre  
mesures, de manera que el valor és més baix com més temps ha transcorregut des de l'anterior  
mesura, això indica que la posta en marxa de les mesures pateix algun efecte transitori. En mesures 
continues s'observa també un transitori inicial d'uns 400 ms de duració (veure Il·lustració 7.17, pag 
68).

Les mesures en mode IQ presenten valors erràtics, i es comprova que és degut a que la mostra 
següent després d'un canvi en la sortida del desmodulador també pateix un efecte transitori (veure 
Il·lustració 7.17,  pag  68) i  el  seu valor  varia molt  entre  mesures,  de  manera  que es modifica 
l'algorisme de l'esdeveniment hardware_io_port_status (veure Il·lustració 2.14, pag. 39) per a fer 
dos mesures consecutives de la component en fase i les dos següents consecutives de la component  
en quadratura. D'aquesta manera la primera i la tercera mostra de cada paquet són mesures del  
transitori, i la segona i la quarta seran valors molt pròxims a la mesura en règim permanent.

FWR IQ

Single 
Shot

3 Bytes (temps 1) + 2 Bytes (mostra 1) + 
15 Bytes (igual a cero)

3 Bytes (temps 1) + 2 Bytes (mostra I_1) + 
3 Bytes (temps 2)+2 Bytes (mostra Q_1) + 
10 Bytes (igual a cero)

Continu 3 Bytes (temps 1) + 2 Bytes (mostra 1) + 
3 Bytes (temps 2) + 2 Bytes (mostra 2) + 
3 Bytes (temps 3) + 2 Bytes (mostra 3) + 
3 Bytes (temps 4) + 2 Bytes (mostra 4) 

3 Bytes (temps 1) + 2 Bytes (mostra I_1) + 
3 Bytes (temps 2) + 2 Bytes (mostra I_2) + 
3 Bytes (temps 3) + 2 Bytes (mostra Q_1)+ 
3 Bytes (temps 4) + 2 Bytes (mostra Q_2)

Taula 2.7: Format final dels paquets segons el tipus de mesura
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 2.5 . Disseny final
S'incorpora l'etapa d'alimentació per a funcionar amb bateria. Es dissenya una etapa de seguretat  

per  evitar  injeccions  de  corrent  en  el  cos,  inserint  condensadors  en  sèrie  i  resistències  de  
polarització de 10 MΩ entre  les  possibles  parelles  d'elèctrodes,  de  tal  manera  que permet  fer 
mesures  entre  les  combinacions  de  6  elèctrodes  d'injecció  i  6  elèctrodes  de  mesura.  Es  fa 
l'esquemàtic del circuit complet i finalment el disseny de la placa de circuit imprès (PCB) i el seu 
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Il·lustració 2.14: Diagrama d'estats de l'esdeveniment hardware_io_port_status.



muntatge.

 2.5.1 . Etapa d'alimentació

L'etapa d'alimentació consisteix en una bateria, que es carrega mitjançant un connector micro-
USB a través d'un controlador de càrrega, i un regulador de tensió que proporciona tensió constant 
al sistema.

Per triar els components necessaris, es mesura el consum de corrent del BLE112 i el AFE4300 
en la placa de proves en les situacions:

• Anunciant-se: 5.5 mA

• Connectat: 5.9 mA

• En mesures continues a 8 SPS: 7.3mA

• En mesures continues a  860 SPS: 11mA

Cal afegir el consum dels dos LEDS (com a màxim 20mA), per tant com a màxim: 11 mA+ 2 x  
20 mA = 51 mA. Per tant per tenir una autonomia superior a 5 hores en funcionament discontinu,  
la bateria ha de tenir una capacitat superior a uns 300 mAh.

La bateria triada és:  LP-573442-1S-3, de tensió nominal 3.7 V i capacitat de 800 mAh, que 
permet fins a 13 hores de mesura continuada. Degut a la perillositat de les bateries de liti,   aquesta  
incorpora internament un termistor i un circuit de protecció davant les següents situacions [14]:

• Sobre-càrrega: 4.28 V ± 0.025 V.

• Sobre-descàrrega: 3.0 V ± 0.05 V.

• Sobre-corrent: 2~5 A.

• Curtcircuits.

Es tria el regulador MCP1252_33_50 de Microchip, amb un rang d'entrada d'entre 2 V i 5.5 V,  
sortida fixa de 3.3 V o 5V configurable i  entrega de corrent de, com a mínim, fins a 80 mA. 
Permet que el sistema treballi sempre a 3.3 V encara que el voltatge de la bateria sigui més baix,  
aprofitant completament la càrrega d'aquesta, ja que la tensió varia entre 3 V i 4.3 V . El regulador  
treballa a una freqüència de commutació de 650 kHz, molt lluny de les freqüències de radio de 
Bluetooth.  Presenta  un  arrissat  a  la  sortida  de  fins  a  120  Vpp i  calen  condensadors  de 
desacoblament de mínim 10 uF per reduir-lo. Disposa d'una sortida digital PGOOD, que s'activa 
quan la  tensió té  un valor  del  93% de la  configurada ,  és  a  dir  3.069 V,  durant  més de 200 
microsegons. [15]

El  controlador  de  càrrega  triat  és  el  MCP73833-FCI/UN,  pensat  per  treballar  amb  fonts 
d'alimentació no regulades amb tensions d'entre 3.75 V i 6 V. El dispositiu està en mode repòs,  
consumint 100 uA, fins que es detecta la font de tensió a l'entrada i la tensió de la bateria és menor  
que 4.05 V, començant la càrrega a un corrent màxim configurat amb la resistència Rprog a: 

Utilitzant una bateria de 800 mAh (C.), el corrent ha 
de ser menor de 1600 mA (2C.).

La càrrega es realitza seguint un algoritme específic 
per a bateries de liti, controlant la temperatura (rang 
de treball: 0ºC-50ºC) per mitjà d'un termistor, i el 
temps de càrrega (6 hores) per detectar fallides en la 
bateria.
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Equació 2.9: Corrent de càrrega de bateria.

I càrrega=
1000

Rprog(kΩ)
[mA ]=196  mA



Disposa de dos senyals digitals (STAT1  i STAT2) en el que es connecten uns LEDS per indicar 
l'estat de càrrega.[16]

 2.5.2 . Esquemàtics

El  disseny  dels  circuits,  tant  l'esquema  com  la  PCB,  es  fa  utilitzant  el  software  gratuït 
'DesignSpark PCB' de RS-Online.

L'etapa d'alimentació té com entrada la tensió del connector micro USB, i com a sortides:

• Vdd: tensió d'alimentació a 3.3V.

• Vss: massa.

• Vin: tensió de la bateria per estimar la capacitat.

• PGOOD: actiu quan Vdd està per sota de ~3.07 V durant més de 200 uS

Il·lustració 2.15: Esquema – Etapa d'alimentació

Les entrades del AFE4300 es connecten directament al BLE112, i les sortides, amb una resistència 
en sèrie per no fer malbé el AFE4300 en cas de mal funcionament o mala programació en les 
entrades/sortides del BLE112.

Per poder mesurar el senyal Vin, hi ha un divisor de tensió de R1=100 kΩ i R2= 240 kΩ, per tal 
de tenir una tensió màxima de 3.3 V a l'entrada del BLE112 quan la tensió de la bateria es de 4.675 
V. El divisor de tensió comporta un consum constant de 9.7 uA.

L'etapa de seguretat, introdueix entre cada connector per als elèctrodes i la font de corrent un 
condensador en sèrie per eliminar qualsevol component en continua del corrent [6], juntament amb 
una resistència, prou gran perquè no interfereixi en la mesura, i  fer que el corrent bloquejat retorni 
a massa  [17]. Aquests components s'inclouen també entre les resistències de calibratge de 100 i 
1000 Ω per a tenir un punt de referència més fiable.

El AFE4300 té 6 ports de sortida de corrent i mesura de tensió, sense comptar les de calibratge,  
fent combinacions de 2 s'obtenen fins a 15 canals de mesura.
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Il·lustració 2.16:Esquema – Connexions dels canals de mesura. 
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Il·lustració 2.17: Esquema – AFE4300 + Mòdul BLE112

 2.5.3 . PCB

La placa de circuit imprès, de mida 18x7.7 cm, es dissenya a dues cares, amb una amplada 
mínima de  pistes  marcada  per  el  AFE4300 de  0.25  mm i  una  separació  entre  pistes  mínima 
marcada per el MCP73833 de 0.17 mm. En una cara es situen tots els components, amb un pla de  
massa, i en l'altre els connectors, interruptor, LEDS, la bateria i el termistor.

Les condicions de disseny són que els condensadors de desacoblament estiguin el més a prop 
possible de cada integrat, i que el mòdul Bluetooth ha de quedar en una cantonada, amb un espai  
lliure del pla de massa i qualsevol altre component en la zona on es troba l'antena.

La resta de components es situen per intentar ocupar la menor superfície possible.

Els models de components del AFE4300, del MCP73833 i del MCP1252 estan disponibles a les 
pàgines  web dels  seus  fabricants  en  format  BXL i  s'han  importat  a  DesignSpark  utilitzant  el 
programa Ultralibrarian de  Accelerated Designs, Inc.

 2.5.4 . Interfície d'usuari

Per demostrar la utilitat del dispositiu i alhora facilitar el procés de mesura, s'implementa una 
interfície gràfica per al dongle  USB en C++, per a Windows, utilitzant la llibreria Qt creada per 
Nokia i l'entorn de desenvolupament Qt Creator [18].

La interfície, basada en l'aplicació BLE GUI, permet de la mateixa manera, configurar i establir  
la connexió Bluetooth. 
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La connexió entre el PC i el BLED112 es fa fent clic al botó "Attach", que executa un fil en  
paral·lel al fil de la finestra, que permet estar permanentment llegint el port  USB, ja que es un 
procés bloquejant, i utilitzant la llibreria BGLIB, per implementar el protocol BGAPI, segons el 
missatge rebut del BLED112 s'executa un esdeveniment determinat, i al revés, cridant a diferents  
funcions, enviar diferents missatges al BLED112 [12].

En l'exemple de la Il·lustració 2.18 es pot veure com s'ha descobert el BLE112 de la placa de 
proves i el de la PCB en haver fet clic al botó "START", s'ha seleccionat el segon i s'ha fet clic a  
"CONNECT",  

Un cop connectat,  des  d'una segona finestra,  podem configurar  els  paràmetres  d'interès  del  
AFE4300, com els modes de mesura, la freqüència del corrent, el canal, o l'estat de la bateria.
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Exemple del programa mesurant la resistència de calibratge de 100 Ω de la PCB en mode IQ. Es 
reben els valors de les mesures, juntament amb la marca de temps, en una caixes de text, des de on  
es poden seleccionar i copiar directament. Quan hi han moltes mostres en pantalla, el programa 
s'alenteix,  i  es  permet  netejar  les  caixes  de text  amb el  botó  "clear  text"  o  no visualitzar-les  
marcant la opció "Ignore Text". De manera independent, les mostres s'emmagatzemen en memòria 
i es poden guardar totes en un fitxer en format CSV fent clic a "Save buffer" per a exportar a altres 
programes. Si es volen guardar mesures en fitxers diferents,  cal buidar la memòria fent clic a  
"Clear Buffer", ja que si no el segon fitxer conté també les mostres de la primera mesura. Durant  
les  mesures  es  pot  visualitzar  la  mitjana  de  les  últimes  mostres,  i  en  el  cas  de  mesures  IQ 
visualitzar el valor en mòdul i fase en temps real.

El programa està format pels següents fitxers (veure annexos  7.3-Codi interfície gràfica, pag. 
114):

• apitypes.h (part de BGLIB): conté definicions de tipus de variables i structs.

• cmd_def.h i cmd_def.c (part de BGLIB): declaracions i definicions on s'implementa la crida de 
les funcions de comanes, esdeveniments i respostes segons el missatge enviat amb el protocol  
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BGAPI, i de tipus de variables i structs.

• commands.c (part de BGLIB): El fitxer proporcionat per la llibreria BGAPI, conté les funcions 
de comanes, esdeveniments i respostes. Inicialment són buides i s'hi implementen les accions 
corresponents. Se l'hi passa un punter de la finestra de la interfície (MainWindow) per poder 
interactuar.

• Serial.c:  basat  en el  codi de main.c  del  programa d'exemple "scan_example" de Bluegiga, 
conté les funcions necessàries per establir la comunicació via  USB amb el dongle i enviar i 
rebre els missatges, enllaçat a la llibreria BGLIB pel punter "bglib_output". La funció de llegir 
és bloquejant.

• serial_worker.h,  serial_worker.c:  classe  que  executa  en  un  fil  paral·lel  a  la  interfície  la 
comunicació USB amb el dongle per a no bloquejar la interfície.

• ble_uses.cpp, ble_uses.h: classe on es gestiona part de la connexió amb el BLE112. Genera 
una cua de paquets per enviar via Bluetooth d'un en un. Conté els identificadors UUID de les 
caracteristiques que es fan servir del GATT i s'emmagatzemen i gestionen les mostres rebudes.

• Mainwindow.cpp,  mainwindow.h:  implementa  la  finestra  de  la  interfície  i  totes  les  seves 
accions  i  esdeveniments.  També  rep  els  esdeveniments  executats  per  BGLIB  des  de 
commands.c.

• Mainwindow.ui: conte el disseny de la finestra, fet visualment amb el editor de QtCreator.

• Main.cpp: funció principal, obre la finestra de la interfície.

 3 . Resultats
Es solden els components a la PCB fabricada (veure annexos Il·lustració 7.20 i Il·lustració 7.21, 

pag. 70), i es verifica el correcte funcionament.

La primera observació és que s'ha guanyat fins a 40 dB en la potència de recepció de l'enllaç de 
radio, respecte el muntatge de la placa de proves, i la distancia de l'enllaç arriba fins a 80 m.

Es mesuren les resistències de calibratge integrades en la placa:

7.8 kHz 15.6 kHz 31.25 kHz 62.5 kHz 125 kHz 250 kHz

8 SPS 1281 1305 1304 1239 955 401

64 SPS 1281 1305 1305 1239 955 402

475 SPS 1281.5 1305 1304.5 1239.5 954.7 402.5

Taula 3.1: Mesures amb la PCB. Mode FWR. Rcal1=99.6 Ω. Mitjana 128 mostres.

7.8 kHz 15.6 kHz 31.25 kHz 62.5 kHz 125 kHz 250 kHz

8 SPS 13218 13470.5 13479.8 12881 10136 4946

64 SPS 13218.5 13470.6 13479.6 12881.1 10132.5 4947

475 SPS 13218.9 13471.4 13479.9 12887.5 10132.8 4950.9

Taula 3.2: Mesures amb la PCB. Mode FWR. Rcal2=997 Ω. Mitjana 128 mostres.

Les resistències han estat mesurades amb el multímetre, i tenen valors de Rcal1=99.6 Ω i 
Rcal2=997 Ω. Amb aquests valors es pot trobar la constant de calibratge per al mode FWR, ja que 
aquesta no varia entre mesures. Per exemple per a la freqüència de 7.8 kHz, a partir de dos punts 
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s'obté una recta que relaciona el codi del valor del voltatge mesurat amb el valor de la impedància:

Equació 3.1: Equació de calibratge per al mode FWR a 7.8 kHz.

[19]

Es mesura una resistència de 330  Ω en mode  FWR amb freqüència del  corrent  a 7.8 kHz. 
Utilitzant la recta de calibratge s'obté el seu valor:

Equació 3.2: Equació de calibratge per al mode FWR a 7.8 kHz.

El valor real de la resistència, mesurat amb el multímetre, és de 326.2 Ω, de manera que l'error 
en la mesura anterior és del -0.38 %.

Amb una resistència de 98.7 Ω segons el multímetre, es fa una mesura i s'afegeix en paral·lel  
una segona resistència de 98.3  kΩ, sent l'equivalent de 98.6  Ω, per comprovar el mínim canvi 
detectable dins de l'ordre dels valors de impedància del cos humà. Efectivament la mesura canvia 
de 1270 a 1269 al afegir la segona, que utilitzant la recta de calibratge equival a 98.8 Ω i 98.7 Ω,  
amb  un  error  de  mesura  de  -0.1%.  Aquest  és  el  mínim  canvi  que  es  pot  esperar  detectar, 
corresponent a l'efecte del batec del cor en la impedància del tòrax mesurada des dels braços.

Es pretenia caracteritzar el soroll fent estadística (mitjana, variància i test de normalitat) d'un 
conjunt de mostres successives sobre una resistència, però s'observa que en el senyal obtingut  
només s'aprecia soroll de quantificació, resultant en errors de 1 bit, a part dels transitoris que es fan  
molt  notoris  en  el  mode  IQ.  També  s'observen  petites  derives  causades  per  variacions  de 
temperatura  en  la  placa  (veure  annexos  Il·lustració  7.28 i  Il·lustració  7.29,  pag  77).   En 
l'experiment, que s'ha dut a terme amb la placa sobre una taula cara avall i a  una temperatura 
ambient d'uns 23ºC, la deriva ha durat uns 40 minuts fins a estabilitzar-se el valor de la mesura.

La relació senyal/soroll empitjora mesurant impedàncies baixes, ja que la tensió generada es  
menor, o augmentant la freqüència del corrent, ja que disminueix en amplitud degut al filtre pas 
baix del AFE4300. Es mesura una resistència de 18 Ω en mode FWR a 860 SPS i una freqüència 
de corrent de 250 kHz, i s'observa com comença a aparèixer un soroll de comportament gaussià  
(veure annexos  Il·lustració 7.22,  pag.  71). En mesures en mode  IQ, es veu qualitativament la 
relació senyal/soroll a partir de les gràfiques obtingudes, observant l'amplitud del soroll i el valor  
teòric a partir de la mitjana, i es veu com a més de 128 SPS, el senyal és molt dolent

Es mesura ara un circuit RC d'una resistència de 55.8 Ω en sèrie amb el paral·lel d'una altre  
resistència de 148.5 Ω  i una capacitat de 56nF. Es fa variar la freqüència del corrent i amb les  
rectes de calibratge (veure annexos Il·lustració 7.27, pag. 76) s'obté el valor de la impedància:
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Z (V )=
997−99.6

13218−1281
·(V−1281)+99.6=0.0752·V +3.3

Z (4312)=0.0752· 4312+3.3=327.5  Ω



7.8 kHz 15.6 kHz 31.25 kHz 62.5 kHz 125 kHz 250 kHz

Valor de mesura 2525 2228 1627 1044 602 204

Valor Impedància 193.1 167.7 123.4 84.57 65.1 60.7

Error relatiu -1.4% -3.3% -5.6% -5.5% -2.9% -5%

Taula 3.3: Mesures amb la PCB. Mode FWR. Circuit RC.

Els errors, que són petits (3-5  Ω) i sempre negatius, possiblement per una diferència al valor 
nominal del condensador.

Il·lustració 3.1: Comparació mesures amb valors teòrics del circuit RC.

Finalment es fan proves sobre el cos.
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Il·lustració 3.2: Mesura entre canells amb elèctrodes de gel a 4 fils

Utilitzant elèctrodes de gel, es col·loquen 2 sobre cada canell per realitzar mesures a 4 fils de la 
impedància del tòrax. Durant aquesta mesura es pot seguir el cicle respiratori, i s'observa també el 
ritme  cardiovascular  molt  fortament  durant  l'apnea,  i  més  dèbil  però  distingible  durant  la 
respiració. Es fa una apnea a l'inici i respiració normal al final.
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Il·lustració 3.3: Mesura entre canells a 4 fils. En mode FWR, f=62 kHz i 64 SPS.
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Il·lustració 3.4: Mesura entre canells a 4 fils. En mode FWR, f=62 kHz i 64 SPS. Detall Apnea.

Aquesta prova es repeteix també a dos fils amb elèctrodes humits, i amb elèctrodes secs en els  
palmells de la mà, on tot hi haver més soroll es veu millor la modulació del cor (veure annexos 
Il·lustració 7.32 i Il·lustració 7.33, pag. 79).

Una altre prova consisteix en detectar canvis en els músculs del braç al tensar o relaxar.

Il·lustració 3.5: Mesura de l'avant braç a 4 fils, amb elèctrodes de gel.

 Col·locant elèctrodes entre el canell i l'avantbraç, es realitzen mesures a 4 fils en mode FWR a 
freqüència de 7.8 kHz.
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Il·lustració 3.6: Mesura de l'avantbraç a 4 fils amb elèctrodes de gel. Mode FWR, f=7.8 kHz, 32 SPS.

S'observa a l'inici de la mesura el valor constant de la impedància quan el múscul està en repòs,  
i com augmenta al fer força amb el puny de la mà per provocar la contracció dels músculs de 
l'avantbraç, on les variacions són degudes a que la força exercida no es constant.
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 4 . Costos

Taula 4.1: Costos de material.
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Referencia Component Valor Ref Fabricant Ref Proveidor Preu Compra feta Cost
PLACA DE PROVES:
AFE4300 AFE4300PN - 5,9300 € 1 5,93 €
BLE112 BLE112 - BLE112-A-V1 2113858 11,0400 € 1 11,04 €
BLED112 - - BLED112 603-BLED112 10,8200 € 1 10,82 €
Adaptador AFE4300 - - LCQT-QFP0.8-80 2476031 11,6500 € 1 11,65 €
Adaptador BLE - - 0,00 €
CC Debugger - - CC-DEBUGGER 1752232 44,3500 € 1 44,35 €

- - - - aprox - 10,00 €

DISSENY FINAL:
Integrats:
AFE4300 AFE4300PN 5,9300 € 3 17,79 €
BLE112 BLE112 BLE112-A-V1 2113858 11,0400 € 3 33,12 €
MCP1253x33x50 MCP1253-33X50X/MS MCP1253-33X50I/MS 1332067 1,3900 € 3 4,17 €
MCP73833 MCP73833-FCI/UN  MCP73833-FCI/UN 1605576 0,8820 € 3 2,65 €

Passius:

Resistor 10 M WR08W1005FTL 2502675 0,0031 € 100 0,31 €
R18, R20, R21, R22, R45 Resistor 1000 WR08X1001FTL 2502670 0,0026 € 100 0,26 €
R19 Resistor 100 WR08X1000FTL 2502669 0,0026 € 100 0,26 €

Resistor 100 k WR08X1003FTL 2502672 0,0026 € 100 0,26 €
R25, R38, R39 Resistor 3.3 k RC0805JR-073K3L 9234071 0,0093 € 10 0,09 €
R26 Resistor 240 k WR08X2403FTL 2502704 0,0026 € 100 0,26 €
R27, R44 Resistor 0 k WR08X000 PTL 2502664 0,0026 € 50 0,13 €
R32 Resistor 2.7 k MC01W080512K7 9332944 0,0107 € 10 0,11 €
R40 Resistor 5.1 K WR08X5101FTL 2502739 0,0026 € 100 0,26 €
R42 Resistor 1.5k RC0805JR-071K5L 9234020 0,0093 € 10 0,09 €
R43 Resistor 68k WR08X6802FTL 2502754 0,0026 € 100 0,26 €
NTC Thermistor NTC 10K B57620C5103J62 2396428 0,4940 € 2 0,99 €
C1, C12, C13, C14, C17, C33 Capacitor 0,1 u 0805F104Z250CT 2496993 0,0123 € 10 0,12 €
C2, C3, C24, C25, C26 Capacitor 10 u MC0805X106K6R3CT 2320852 0,0710 € 10 0,71 €
C4, C5 Capacitor 470 n 0805F474Z250CT 2497003 0,0195 € 10 0,20 €

Capacitor 1 u 0805F105Z160CT 2496995RL 0,0217 € 150 3,26 €

Capacitor 0.1 u 0805F104Z250CT 2496993RL 0,0117 € 150 1,76 €
C35 Capacitor 1 n  0805B102K500CT 2496935 0,0172 € 10 0,17 €

Semiconductors:
LED1, LED3 LED (3mm)(RED) 703-0090 2112100 0,2100 € 2 0,42 €
LED2, LED4 LED (3mm)(GREEN) 703-0087 2112096 0,1630 € 2 0,33 €

Connectors:
S4 Switch SPST (Leads) DIL JS202011AQN 2435145 0,3750 € 1 0,38 €
CCDEBUGGER CC_DEBUGGER 10-89-7101 2396213 0,4360 € 1 0,44 €

CONN_SIL_2 MC34745 1593426 0,1110 € 30 3,33 €
BATT CONN_BATT MC34747 1593427 0,0898 € 10 0,90 €
USB CONN_USB_MICRO_B 10104110-0001LF 2293753 0,3900 € 1 0,39 €

Bateria:
Polímero de Litio, 800 mAh LP-573442-1S-3 2401858 11,9200 € 1 11,92 €

Altres:
Encarrec PCB's (x3) - - - - - 3 136,06 €

61900211621 1841370 0,1440 € 30 4,32 €

103688-2 2429622 0,3280 € 1 0,33 €

TOTAL 319,81 €

Varis (resistencies, 
condensadors, cables, LEDS…)

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, 
R9, R10, R11, R12, R13, R14, 
R15, R16, R17

R23, R24, R28, R29, R30, R31, 
R33, R34, R35, R36, R37, R41

C6, C7, C8, C9, C10, C11, C15, 
C16, C30, C31, C32, C34, C36, 
C37
C17, C18, C19, C20, C21, C22, 
C23, C27, C28, C29

V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, 
V8, V9, V10, V11, V12, V13, 
V14, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, 
I9, I10, I11, I12, I13, I14

conectors femella per cable 
d'eletrodes
conectors femella per cable de 
bateria



 5 . Conclusions i perspectives de futur

S'ha desenvolupat un sistema que, amb un mínim de components i amb un cost de materials  
molt reduït, permet fer mesures del mòdul de impedàncies bioelèctriques, injectant corrents entre  
7.8 kHz i 250 kHz i una taxa de mostreig de fins a 250 mostres per segon.

El mòdul Bluetooth, el BLE112 de Bluegiga, tot i tenir un cost relativament elevat, ha permès 
estalviar molt en temps de desenvolupament, gràcies a que tota l'electrònica de radiofreqüència i 
components necessaris per a fer funcionar el CC2540 de Texas Instruments estan integrats, i a la 
simplicitat en la seva programació utilitzant BGSCRIPT, que suposa també un estalvi en llicències 
de software.

No obstant, les limitacions del BLE112 fan que no s'hagi pogut aprofitar al màxim totes les 
prestacions del xip AFE4300, com fer mesures en fase i quadratura de manera eficient o arribar a 
les  860  mostres  per  segon.  Per  aplicacions  per  a  les  que  calguessin  aquestes  especificacions 
s'hauria fer servir un altre mòdul o fer servir el BLE112 només per a les transmissions Bluetooth,  
controlant-lo des de un altre microcontrolador extern amb més capacitat de comput i gestionar les 
mostres. Tot i això s'ha aconseguit complir amb les especificacions, fent mesures de impedància 
bioelèctrica amb errors molt petits, i taxes de mostreig prou elevades com per fer seguiments de 
ritmes de respiració o cicles cardíacs.

El dispositiu està preparat per a que fàcilment pugui superar les normatives vigents de seguretat  
d'instruments biomèdics, gràcies al fet d'estar aïllat de la xarxa elèctrica, al funcionar amb bateria, i 
a  que s'ha afegit una etapa de seguretat entre els circuits i els connectors dels elèctrodes.

El disseny del prototip disposa de fins a 15 canals de mesura, de manera que es poden mesurar 
diferents seccions del cos simultàniament. Això en un futur serviria per realitzar un sistema de 
tomografia de baixa resolució. D'altra banda, per a aplicacions més senzilles, es podria reduir molt 
la mida de la placa amb poques modificacions de la PCB, eliminant canals de mesura innecessaris 
i repartint components a les dues cares, resultant en un sistema molt més petit i portable.
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