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Abstract 

Due to the knowledge of the cellular structure of biological tissues and the ability to extract a 
parametric passive electrical model of tissue based on a two terminals element with a given 
spectral relaxation of impedance (Cole-Cole model), bio-impedance spectroscopy allows us to 
relate these parameters to tissue physical features, such as cell density or the dispersion of the 
size and shape of cells among others. 

These physical aspects are variable with time in tissues that are subject to mechanical changes, 
which sometimes can be relatively fast, as it is the case of the in-vivo heart tissue. As a result, it 
is also of interest to make the measurements quickly and continuously during a given time 
interval, aiming to see its evolution.  

Research teams of Sant Pau Hospital together with the Instrumentation and Bioengineering 
research team of the Electronics Engineering Department, are studying the effectiveness of the 
bio-impedance measurement in the diagnosis and localization of lung tumors and myocardial 
infarctions, common pathologies that present a decrease in quality of life, even death, in patients 
who suffer them, justifying the clinical need for a device capable of improving their diagnosis. 
According to preliminary research results, this technique would be useful as a complementary 
tool, improving the ability of distinguishing pathological tissues of current techniques.   

Commercially available instruments for measurement of impedance spectroscopy are usually 
expensive, bulky and incomplete, making it difficult and more expensive the use of these tools for 
this purpose, as well as progress in the procedure of investigation and validation of such practice 
as a method of clinical diagnosis. 

Therefore, the objective of this project is to design and prototype a standalone and low cost 
measuring instrument capable of measuring bio-impedance satisfying the required characteristics. 
Such a system will be prototyped using an open-hardware development tool recently appeared 
on the market called Red Pitaya and the suite of computing and graphical presentation Matlab as 
major technological basis, taking advantage of all materials and background about the field in 
question acquired by the results of the previous work of the research group. 

The final result of the project has been to make a measurement of impedance of in-vivo cardiac 
tissue in a pig model with induced myocardial infarction with the designed prototype, accessing 
the myocardial tissue through a catheter. Impedance spectra have been acquired with the 
catheter floating inside the cavity, in contact with healthy tissue and also with scar tissue, being 
able of distinguishing between the three tissue states and thus validating the ability to support 
research of the developed prototype. 
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Resum 

Degut al coneixement de la estructura cel·lular dels teixits biològics i la capacitat d’extraure un 
model elèctric paramètric del mateix basat en un element de dos terminals amb una certa 
relaxació espectral d’impedància (model de Cole-Cole), l’espectroscòpia de bio-impedància ens 
permet determinar els paràmetres directament lligats amb informació física del teixit, com pot ser 
la densitat cel·lular o la dispersió de la mida de les cèl·lules, entre d’altres. 

Aquest aspectes físics són variants en el temps en teixits que estan sotmesos a canvis mecànics 
que en ocasions poden ser molt ràpids, com en el cas particular del teixit cardíac. Degut a això, 
també es d’interès poder fer la mesura de manera ràpida i continuada durant un cert interval de 
temps, amb l’objectiu de poder veure la seva evolució. 

Equips de recerca de l’hospital de Sant Pau, juntament amb el grup de recerca d’Instrumentació 
Electrònica i Biomèdica del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC, estan estudiant la 
eficàcia de la mesura de bio-impedància en el diagnòstic i localització d’infarts de miocardi o 
tumors pulmonars, patologies comuns i que presenten una disminució de la qualitat de vida, 
inclús mortalitat, als pacients que les pateixen, justificant la necessitat clínica d’un dispositiu 
capaç de donar suport a la seva diagnosi. Segons els resultats preliminars de la recerca, aquest 
mètode pot tenir un paper complementari, millorant la capacitat de distingir alguns teixits 
patològics de les tècniques actuals. 

Els instruments presents al mercat actual per a mesurar espectroscòpia de impedància 
acostumen a ser costosos, voluminosos i incomplerts, dificultant i encarint la capacitat d’us 
d’aquestes eines per a l’objectiu esmentat, així com l’avenç en el procediment de recerca i 
validació d’aquesta tècnica com a mètode de diagnosi clínica. 

Per tant, l’objectiu d’aquest projecte en concret és desenvolupar un instrument de mesura auto 
contingut i de baix cost que sigui capaç de mesurar bio-impedància satisfent les característiques 
requerides. Aquest sistema serà prototipat sobre l’eina d’instrumentació de desenvolupament 
lliure recent apareguda al mercat anomenada Red Pitaya, basada en el xip Zynq de Xilinx, i la 
suite de computació i presentació gràfica Matlab com a principals suports tecnològics, aprofitant 
tot el material i coneixements actuals sobre l’àmbit en qüestió assolits pels resultats del treball 
anterior del grup de recerca. 

Com a resultat final del projecte, s’ha aconseguit realitzar una mesura d’impedància de teixit 
cardíac amb el prototip proposat, accedint mitjançant un catèter a l’interior del cor d’un porc in-
vivo amb un infart de miocardi induït. S’ha mesurat la impedància amb el catèter flotant dins la 
cavitat, en contacte amb teixit sà i en contacte amb teixit cicatritzat, veient-se les clares 
diferencies entre les tres mesures i validant així la capacitat de donar suport a la recerca amb el 
prototip proposat. 
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Resumen 

Debido al conocimiento de la estructura celular de los tejidos biológicos y la capacidad de extraer 
un modelo eléctrico paramétrico del mismo basado en elemento de dos terminales con una cierta 
relajación espectral de impedancia (modelo de Cole-Cole), la espectroscopia de bio-impedancia 
nos permite determinar los parámetros directamente relacionados con información física del 
tejido, como pueden ser la densidad celular o la dispersión del tamaño de las células, entre otros. 

Estos aspectos físicos son variantes con el tempo en tejidos que están sometidos a cambios 
mecánicos que en ocasiones pueden ser muy rápidos, como es el caso particular del tejido 
cardiaco. Debido a ello, también es de interés poder realizar la medida de manera rápida y 
continua durante un cierto intervalo de tiempo, con el objetivo de poder ver su evolución. 

Equipos de investigación del hospital de Sant Pau, juntamente con el grupo de investigación de 
Instrumentación Electrónica y Biomédica del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC, 
están estudiando la eficacia de la medida de bio-impedancia en el diagnostico i localización de 
infartos de miocardio o tumores pulmonares, patologías comunes y que presentan una 
disminución en la calidad de vida, incluso el fallecimiento, a los pacientes que la sufren, 
justificando la necesidad clínica de un dispositivo capaz de dar soporte a su diagnosis. Según los 
resultados preliminares de la investigación, este método puede tener un papel complementario, 
mejorando la capacidad de distinguir algunos tejidos patológicos de las técnicas actuales.   

Los instrumentos presentes en el mercado actual válidos para la medida de espectroscopia de 
impedancia acostumbran a ser costosos, voluminosos e incompletos, dificultando y encareciendo 
la capacidad de uso de dichas herramientas para tal objetivo, así como el avance en el 
procedimiento de investigación y validación de dicha técnica como método de diagnóstico clínico. 

Por tanto, el objetivo de este proyecto en concreto es desarrollar un instrumento de medida auto 
contenido y de bajo coste que sea capaz de medir bio-impedancia satisfaciendo las 
características requeridas. Dicho sistema será desarrollado sobre la herramienta de 
instrumentación de desarrollo libre recientemente aparecida en el mercado llamada Red Pitaya, 
basada en el chip Zynq de Xilinx, y la suite de computación y presentación gráfica Matlab como 
principales sustentos tecnológicos, aprovechando todo el material y conocimientos actuales 
sobre el ámbito en cuestión adquiridos por los resultados del trabajo anterior del grupo de 
investigación. 

Como resultado final del proyecto, se ha conseguido realizar una medida de impedancia de 
tejido cardiaco con el prototipo propuesto, accediendo mediante un catéter al interior del corazón 
de un cerdo in-vivo con un infarto de miocardio inducido. Se ha medido la impedancia con el 
catéter flotando dentro de la cavidad, en contacto con tejido sano y en contacto con tejido 
cicatrizado, viéndose las claras diferencias entre las tres medidas y validando así la capacidad 
de dar soporte a la investigación con el prototipo propuesto. 
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1. Introducció 

El següent projecte té com a objectiu el desenvolupament i validació d’un analitzador 
multifreqüència d’espectres d’impedància elèctrica basat en un instrument comercial de mesura 
de desenvolupament lliure, compacte i de baix cost. L’ús de l’analitzador està directament 
enfocat a la investigació biomèdica en el àmbit de mesura de bioimpedància, amb l’objectiu final 
de ser la base d’un sistema per a la diagnosi clínica de l’estat dels teixits orgànics i les possibles 
patologies associades. 
 
En aquesta introducció, es tractaran els aspectes teòrics fonamentals sobre la impedància 
elèctrica, particularment la trobada als teixits i materials biològics, i la mesura de la mateixa, així 
com es proposaran els requisits del sistema de mesura i la planificació per tal de desenvolupar el 
projecte. 

1.1. Impedància elèctrica. Muntatge de mesura ideal. 

La impedància elèctrica es la oposició en forma de potencial elèctric que presenta un cos, en el 
nostre cas teixit biològic, al pas de corrent a traves d’ell.  

 
Figura 1.1 – Corrent i i tensió sobre una càrrega 

És doncs la relació entre l’ona de tensió i corrent sobre una determinada càrrega. En cas de 
treballar en Regim Permanent Sinusoïdal s’acostuma a fer servir notació fasorial. Així doncs la 
impedància és representa amb un número complex de la forma , el mòdul del qual  
relaciona les amplituds de l’ona de tensió i l’ona de corrent i la fase  relaciona el desfasament 
entre elles. Aquesta relació, en el cas genèric, no és constant al llarg d’un cert escombrat 
freqüencial, per tant els fasors implicats hauran de ser funció de  : 

 

Ecuació 1.1 - Impedància d’una càrrega lineal 

Llavors una proposta d’un sistema de mesura d’impedància per tal d’obtenir els fasors primaris 
de tensió i corrent pot ser la següent: 

 
Figura 1.2 - Proposta de muntatge de mesura 

On el generador pot ser una font de tensió o de corrent arbitrària i els elements de mesura es 
consideren ideals. Abans d’extreure el quocient entre les ones de tensió i corrent s’ha de fer la 
deguda transformació per tal d’aconseguir  e  a partir de  e  respectivament. 
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Aquest no és l’únic muntatge de mesura d’impedància que podem trobar, com veurem més 
endavant quan avaluem l’estat actual de la tècnica, però és el que dona lloc a una percepció més 
intuïtiva del concepte de mesura d’impedància, així com no imposa cap restricció en el tipus de 
senyal de excitació emprat ni el contacte que es faci amb la càrrega, ni presenta cap 
dependència de la mesura amb la definició estructural del mateix, aspectes que veurem més 
endavant son desitjables en l’àmbit de mesura de bioimpedància per tal de poder-nos adaptar als 
diferents escenaris d’aplicació. 

Abans de continuar analitzant tècniques genèriques de mesura d’impedància és necessari 
particularitzar amb detall la càrrega a mesurar, per tal d’extreure els paràmetres de funcionament 
i rendiment requerits per la tasca en concret, així com comprendre la informació que s’extreu de 
la seva mesura, i la naturalesa de la seva importància. 

1.2. Caracterització de la impedància de teixits biològics 

Cal estudiar la impedància que presenten els teixits biològics i quins son els fenòmens físics als 
que està associada aquesta mateixa i els seus canvis temporals i freqüencials, per tal de poder 
relacionar aquesta mesura amb paràmetres físics d’interès.  

A més també és necessari estudiar el contacte amb teixits biològics i com afectarà aquest a la 
mesura de la impedància, d’aquesta manera disposarem de tota la informació teòrica prèvia que 
cal per tal de particularitzar el model de mesura proposat. 

1.2.1. Relaxacions dels teixit biològics α, β i γ. 

La composició cel·lular del teixit i les característiques dielèctriques de la membrana cel·lular fan 
que el teixit presenti una conducció resistiva a baixa freqüència degut a la circulació de corrent 
pels medis iònics presents a l’exterior de les cèl·lules. Al anar augmentant la freqüència, es 
produeix un acoblament capacitiu a la membrana cel·lular que permet també la circulació de 
corrent pel seu interior. 

Schwan [1] va descriure que existien 3 marges freqüencials en els que la impedància del 
material feia una relaxació, donant lloc a les anomenades dispersions de la bio-impedància:  

 α: La dispersió α compren des dels mHz fins a les desenes de kHz. Aquesta relaxació 
està associada a pèrdues dielèctriques del teixit, la seva estructura intracel·lular i difusió 
iònica. A aquesta regió la informació obtinguda no es prou rellevant per a la identificació 
de teixits, a més el contacte amb elèctrodes contamina molt la mesura en aquest marge, 
per tant fa que no sigui pràctic l’anàlisi en aquest marge freqüencial. 

 β: En segon lloc, la dispersió β compren de les desenes de kHz fins als 100MHz, aquesta 
és la relacionada amb la capacitat de la membrana cel·lular i la conductivitat de les 
molècules de proteïna que travessen la membrana, així com dels líquids iònics intra i 
extracel·lulars. És doncs la banda d’interès per obtenir informació de la composició 
cel·lular del teixit. 

 γ: Finalment, la dispersió γ compren la banda restant fins als 100GHz, i està relacionada 
amb fenòmens de relaxació dipolar a les molècules d’aigua i sals presents als teixits. La 
informació no és rellevant per la composició cel·lular del teixit, però si és d’interès la seva 
mesura, que es duu a terme mitjançant tècniques de microones. 
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Figura 1.3 – Representació ideal de la permitivitat i resistivitat de teixits biològics, amb les 3 principals relaxacions freqüencials.(Rigaud et al, 1996) 

Així doncs ens centrarem en la banda associada a la relaxació β i els fenòmens de la estructura 
cel·lular que la produeixen, amb l’objectiu d’extraure un model matemàtic d’aquesta basat en uns 
paràmetres concentrats que ens aportin directament informació de la composició cel·lular del 
teixit. En els teixits animals, aquesta banda es dona en el marge de 1kHz -1MHz 

1.2.2. Model circuital unicel·lular. Relaxació de Debye. 

El principal component de les cèl·lules, en l’actual àmbit d’anàlisi, es pot considerar que és la 
seva membrana cel·lular, la estructura de la qual es basa en una bicapa lipídica que actua com 
una interfase dielèctrica que es pot considerar igual a la trobada entre les plaques d’un 
condensador. Amb l’objectiu de poder analitzar-les individualment es suposa immersa en un 
líquid que permet una conductivitat iònica. Això, juntament amb el líquid intracel·lular 
(citoplasma) que també presenta una conductivitat iònica, ens permet obtenir un model circuital 
unicel·lular basat en un element de 2 terminals. 

 
Figura 1.4 – Model circuital de la cèl·lula suspesa en un fluid iònic (a) i el seu model simplificat (b) 

Suposant el comportament de la membrana com a fonamentalment capacitiu, per tant negligint 
l’efecte de Rm, i desprès de buscar un equivalent més senzill de tractar matemàticament s’arriba 
al circuit de la figura 1.5 b) 
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Figura 1.5 – Model circuital negligint l’efecte resistiu de la membrana (a) i el seu equivalent de tracte matemàtic senzill (b) 

Fent l’anàlisi matemàtic s’arriba a la següent impedància complexa: 

	 	
1

 

Equació 1.2 – Impedància de la xarxa RC de la figura 1.3 

Que fent servir les següents relacions: 

, 	 ,  	  

Equació 1.3 – Relacions entre el model circuital i la relaxació de Debye 

Arribem a poder expressar la impedància de la xarxa RC com una impedància segons el model 
que es coneix com a relaxació complexa de Debye: 

	 	
1

 

Equació 1.4 – Relaxació complexa de Debye 

Així doncs queda completament caracteritzada la impedància elèctrica d’una cèl·lula en 
suspensió iònica amb els tres paràmetres ,  i  de la relaxació de Debye, com es veu a la 
figura 1.5. 

 
Figura 1.6 – Representació del mòdul I la fase de la relaxació de Debye per R0=150,R∞=50, ωc=50khz.  
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1.2.3. Extensió del model pels teixits. Relaxació de Cole-Cole. 

En la formació del teixit succeeix una agrupació heterogènia de cèl·lules, fet que provoca una 
dispersió de constants de temps del model anteriorment presentat per a la impedància 
unicel·lular.  

 
Figura 1.7 – Model de dos terminals amb múltiples relaxacions en paral·lel 

Aquest fet fa que la relaxació de Debye no sigui vàlida per representar la impedància de teixits 
reals. No obstant, és pot modelar amb la relaxació de Cole-Cole, que segueix la següent 
equació: 

	 	
1

 

Equació 1.5 – Relaxació complexa de Cole-Cole 

On  es un paràmetre empíric característic de la distribució de constant de temps de les 
múltiples relaxacions de Debye trobades al teixit. Podem veure la forma que tindrien el mòdul i la 
fase de la relaxació de Cole-Cole per diferents valors de : 

 
Figura 1.8 - Representació del mòdul I la fase de la relaxació de Cole-Cole per R0=150,R∞=50, ωc=50khz i distints valors de α. 

Veiem com per α=0 trobem la relaxació de Debye, mentre que al anar augmentant α el pendent 
de la relaxació es suavitza. Aquest fenomen és degut a la dispersió de les constants de temps 
del model unicel·lular, suavitzant la relaxació al augmentar la dispersió d’aquestes. 
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Una altra representació habitual de la relaxació complexa de Cole-Cole és el diagrama de 
Wessel, en el que es representa la part imaginaria respecte la part real canviada de signe, 
donant lloc als anomenats arcs de Cole-Cole: 

 
Figura 1.9 - Representació del diagrama de Wessel de la relaxació de Cole-Cole per R0=150,R∞=50, ωc=50khz i distints valors de α. 

Aquesta representació es més habitual degut a que es poden apreciar més fàcilment els 
paràmetres del model de Cole-Cole, així com és més pràctic per veure la dispersió α. En el cas 
de α=0, l’arc coincideix exactament amb una semicircumferència. Per a valors superiors de α, el 
centre de la circumferència baixa, així doncs, si es representa la gràfica amb la mateixa escala 
als dos eixos, és senzill veure la dispersió de constants de temps a la relaxació. 

Tant el model de Debye com el de Cole-Cole es poden trobar explicats amb més detall a 
Grimnes, 2011 [2]. 

1.2.4. Exemples de bio-impedància. Particularització per l’infart de miocardi. 

Un cop hem descrit la impedància dels materials biològics, hem atribuït el seu valor als fenòmens 
físics que la causen i disposem d’un model paramètric per definir-la, cal veure com es 
materialitza aquesta teoria en mesures realitzades sobre diversos teixits i òrgans i la repercussió 
que tindran els seus canvis en la impedància mesurada. 

 
Figura 1.10 – Impedància mesurada dels teixits de diversos òrgans del cos. Rigaud 1995 [3] 
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En la figura anterior [3] observem com diferents teixits de diferents òrgans del cos presenten 
distinta impedància mesurada dins la dispersió β. Així doncs podem comprovar que la 
impedància es un paràmetre característic del tipus de teixit. 

Aquesta impedància també serveix per determinar l’estat del teixit, en concret observem una 
gran sensibilitat davant de teixits que presenten isquèmia/hipòxia (estrès cel·lular causat per la 
falta d’aportació d’oxigen i nutrients, així com la manca d’eliminació de residus del metabolisme 
cel·lular del teixit) degut al canvi en la estructura cel·lular que impliquen aquestes patologies 
sobre el teixit. 

 
Figura 1.11 – Diagrama de Wessel de la impedància mesurada al teixit cerebral abans, durant, i després de patir hipòxia, patologia comunament present als nounats a 

les primeres setmanes de vida. Seoane, 2005 [4]. 

Com a cas particular d’interès en la realització del projecte, s’esmentaran breument els riscos de 
l’infart de miocardi, principal causa de mort en el primer mon, causat per una isquèmia 
concentrada en una part del teixit de les cavitats cardíaques. 

Aquesta isquèmia causa la cicatrització de la major part del teixit afectat per l’infart, no obstant 
part d’aquest teixit no queda completament cicatritzat, produint arítmies que augmenten el risc 
d’una parada cardíaca. 

 
Figura 1.12 – Diagrama de Bode de la impedància elèctrica de diferents estats del teixit cardíac[5]. 
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Llavors és necessari conèixer en quina zona del cor es troba la cicatriu per isquèmia i 
homogeneïtzar-la mitjançant tècniques de ablació. 

Actualment les tècniques per tal de trobar aquesta cicatriu i tractar-la depenen de la propagació 
dels senyals elèctrics intrínsecament generats pel cor, mitjançant els anomenats 
endocardiogrames, que mesuren la diferencia natural de potencial al teixit cardíac amb la 
introducció d’un catèter amb elèctrodes a l’interior del cor. Al realitzar l’ablació aquesta mesura 
canvia al canviar la propagació dels senyals pels teixits tractats, cosa que fa lenta, costosa i 
imprecisa la localització de la zona afectada per isquèmia i el seu tractament al haver de repetir 
la mesura diverses vegades conforme es fa la ablació. 

Com es veu a la figura 1.12, per diferents estats d’isquèmia del teixit es troben distintes formes 
de la relaxació de la impedància mesurada [5], degut als canvis en la estructura cel·lular que 
aquesta produeix als teixits. A més, aquesta mesura no s’espera que presenti cap canvi al 
realitzar el tractament d’ablació en la resta de regions, degut a que la mesura d’impedància esta 
estrictament lligada amb característiques locals dels teixits sota anàlisi, i no a la propagació de 
senyals al llarg de tot el teixit cardíac. Així doncs, la mesura d’impedància pot ser un mètode 
pràctic per a la substitució d’aquest tractament, fet sobre el qual actualment el departament 
treballa de forma activa en la seva recerca i desenvolupament. 

De fet, un dels principals interessos de poder disposar d’un dispositiu de mesura 
d’espectroscòpia de bio-impedància ràpid, compacte i de baix cost, és el de poder realitzar tot el 
procediment de validació d’aquesta tècnica com a mètode vehicular pel diagnòstic d’aquesta 
patologia. 

 
Figura 1.13 – Escenari d’experimentació amb animals per porcs dut a terme per equips de recerca de l’hospital de Sant Pau juntament amb el grup de recerca de 

Bioenginyeria e Instrumentació de la ETSETB. A la pantalla es pot veure la mesura realitzada per endocardiograma per la seva futura comparació a la feta per 
espectroscòpia d’impedància. 

1.2.5. Contacte amb els teixits. Elèctrodes i catèters 

Finalment en l’estudi de la caracterització de la espectroscòpia d’impedància, coneixent la 
majoria dels factors de interès que afecten a la mateixa i les possibilitat d’us dintre del diagnòstic 
de l’estat dels teixits, cal particularitzar com és realitzarà el contacte amb els mateixos i els 
efectes negatius que puguin tindre sobre la mesura realitzada, així com les tècniques que es 
disposen per minimitzar tals efectes. 

La propagació del corrent dins els teixits biològics es de naturalesa iònica, diferent de la 
conducció per electrons que es dona als circuits. Cal doncs un dispositiu que faci aquest 
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intercanvi de corrents al contacte amb els teixits, els elèctrodes, presentant una discontinuïtat 
que alterarà el valor mesurat. 

 
Figura 1.14 – Esquema del Sistema de mesura particularitzat amb 2 elèctrodes 

Aquesta discontinuïtat es modela mitjançant la impedància d’elèctrode, parametritzat per una 
resistència (R) i una reactància (X) en sèrie, el valor de la qual disminueix al incrementar la 
freqüència: 

 
Equació 1.6 – Paràmetres de la impedància d’elèctrode 

Tot i poder identificar els paràmetres de la impedància d’elèctrode, no és possible determinar un 
model precís, ja que la seva magnitud depèn del metall de l’elèctrode, la seva àrea, l’electròlit 
emprat, la densitat corrent i la temperatura, entre altres paràmetres difícils de controlar o 
intrínsecament fixats per la mesura a realitzar, així com aspectes del teixit com poden ser la 
presència de pel corporal o l’estrat corni, la capa superficial de la epidermis composada 
principalment de cèl·lules mortes. Per tant la impedància mesurada es veurà afectada tal com es 
mostra a la equació 1.7 (suposant 	 ). 

	 2 	  

Equació 1.7 – Alteració de la impedància mesurada degut als efectes de la impedància d’elèctrode 

La principal solució a aquest problema és l’anomenada mesura a 4 elèctrodes, mitja pel qual es 
separa la mesura de tensió de la de corrent en distintes parelles d’elèctrodes i s’eviten els 
efectes de càrrega trobats deguts a la circulació de corrent pels mateixos. 

 
Figura 1.15 – Esquema del sistema de mesura particularitzat amb 4 elèctrodes 

Aquest mètode és altament efectiu sempre que es pugui considerar que la impedància d’entrada 
de l’element de mesura de tensió es molt gran en comparació amb la impedància dels elèctrodes 

 i ,i que els elèctrodes  i , així com el cos a mesurar, no tinguin fugues de corrent cap a 
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massa. No obstant això, no sempre és realitzable el contacte amb 4 elèctrodes degut a la 
naturalesa de l’escenari de mesura. En certs casos en els que no és aplicable es fa servir la 
solució amb 3 elèctrodes, en els quals un elèctrode de mesura es comú tant per la tensió com el 
corrent, reduint l’intrusisme causat pels elèctrodes. En cas de treballar en la dispersió β i 
elèctrodes prou grans, la impedància d’elèctrode es prou baixa com per poder considerar la 
mesura amb una qualitat acceptable. 

 
Figura 1.16 – Esquema del sistema de mesura particularitzat amb 3 elèctrodes 

A més, també és un factor determinant de la mesura com es propaguen els senyals elèctrics fins 
a arribar als elèctrodes. En molts casos aquests es troben a la punta d’un catèter, dissenyat amb 
l’objectiu de ser prou petit com per poder ser introduït al cos d’un pacient de forma mínimament 
intrusiva, així com per poder controlar la seva situació i localització fàcilment des de l’exterior, fet 
que fa que la propagació elèctrica pel mateix sigui de baixa qualitat al no disposar d’espai per 
implementar apantallament o trenat dels cables interns o haver de coexistir amb altres senyals 
elèctriques. 

Aquests efectes presenten una complexitat elevada que fa difícil el seu modelatge, llavors la 
única solució possible és el calibratge de les mesures per tal de no realitzar mesures absolutes 
sinó relatives a les trobades sobre càrregues prèviament conegudes i caracteritzades, 
problemàtica que actualment es troba en vies de investigació i desenvolupament, i que en certs 
casos d’aplicació farà que no puguem relacionar mesures realitzades amb els models coneguts. 

1.2.6. Variacions temporals 

Com s’ha comentat anteriorment, en certs escenaris serà molt difícil de poder fer una mesura 
prou neta de la impedància del teixit sota anàlisi, sobretot en els casos de fer mesures dins del 
cos del pacient de forma no invasiva o poc invasiva.  

En aquests casos els coneixements previs sobre el model d’impedància de Cole-Cole aplicats a 
la composició de teixits no seran vàlids al no poder-se relacionar amb la impedància mesurada 
degut als alts efectes dels acoblaments. 

No obstant això, si serà possible relacionar-los amb la modulació de la impedància que presentin 
els teixits vius deguts als canvis mecànics que es succeeixen als mateixos en la seva operació 
natural, com en el cas del teixit cardíac en el que trobem una modulació de la seva impedància 
segons el ritme del batec. Llavors arribem a la conclusió de que un dispositiu de mesura de bio-
impedància complet per l’aplicació en la diagnosi de l’estat dels teixits no es suficient amb que 
realitzi les mesures en una banda freqüencial relativament ampla i amb altes prestacions de 
linealitat i capacitat de calibratge del propi dispositiu, sinó que a més és desitjable que realitzi la 
mesura complerta de manera prou ràpida com per que l’estat mecànic del teixit es pugui 
considerar constant durant el temps de mesura, a mes de disposar d’una velocitat de mesura 
prou alta com per poder veure amb detall la modulació present a la mateixa. 
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Figura 1.17 – Espectrograma del mòdul la impedància de teixit cardíac al llarg d’un cicle de batec mesurat de forma invasiva amb agulles 

De fet aquests aspectes seran els que diferenciïn principalment el prototip proposat de les 
actuals eines al mercat de mesura d’impedància amb efectivitat clínica demostrada, i es un dels 
pilars bàsics en les vies de desenvolupament de noves tècniques de diagnosi alternatives a les 
actuals i dutes a terme pel grup de recerca. 

1.3. Conclusions. 

1.3.1. Particularització dels requeriments i especificacions del sistema de mesura 

Com a resultat de la teoria anteriorment mostrada i de les dades obtingudes empíricament per 
proves realitzades anteriorment pel grup de recerca i la resta de la comunitat científica, arribem 
doncs a poder definir uns requisits pel nostre sistema de mesura: 

 Mesura d’impedància de banda ampla centrada en la dispersió β. En concret 
experimentalment es prova que la banda òptima per fer l’anàlisi és de 1kHz a 1MHz, 
marge al qual trobem la  de la relaxació d’interès dels teixits a analitzar. 

 Temps de mesura inferior al temps de correlació trobat a la impedància dels teixits, 
típicament de 5-10ms. L’objectiu serà assolir el mínim temps de captura, segons la teoria 
corresponent al període de la freqüència més baixa que es vulgui analitzar, en el nostre 
cas 1ms. 

 Taxa de mesura superior al doble de la freqüència màxima present a les modulacions de 
la impedància per accions mecàniques dels teixit sota anàlisi. En cas de teixit cardíac, 
que presenta un dels canvis mecànics més ràpids presents als teixits del cos humà, seria 
suficient amb una taxa de captura de 100 espectres per segon. 

 Capacitat de fer mesures continues d’un cert nombre de períodes de l’acció mecànica de 
la càrrega sota mesura, típicament 5-10 segons. 

A més dels requeriments relacionats amb els paràmetres de mesura, també disposem els 
requisits de seguretat imposats pels organismes reguladors en la matèria d’estudi 

 Injecció de corrent regulable pels distints teixits sota anàlisi. En el cas particular del teixit 
cardíac es de 100 	  de corrent auxiliar de pacient segons la norma IEC60-601-1 [6]. 

 Aïllament elèctric del dispositiu de qualsevol element connectat a la xarxa d’alimentació o 
que no sigui certificat per al seu ús clínic. 
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1.3.2. Desavantatges dels sistemes actuals de mesura 

Actualment el departament disposa de muntatges complexes per tal de realitzar mesures amb 
les característiques descrites a l’apartat anterior. No obstant el departament segueix treballant 
contínuament en el disseny de sistemes de mesura d’espectroscòpia de bioimpedància ràpida, 
degut a que els sistemes actuals presenten un certs desavantatges 

 Dificultat de transport: Les mesures sobre humans o animals es fan a instal·lacions 
externes del departament. El transport del sistema de mesura pot resultar molt incòmode 
si aquest consta d’un gran nombre d’elements diferents, sobretot si aquests son 
voluminosos, pesats o fràgils. Els dispositius actuals presenten aquests problemes. 

 Dificultat de replicació: Pels processos de validació clínics cal la realització de proves 
simultànies per diverses entitats en diverses localitzacions, fet que requereix que el 
sistema de mesura sigui replicable. Si els costos del sistema de mesura son elevats, com 
és el cas dels sistemes actuals, aquesta replicació es fa totalment inviable. 

 Dificultat d’operació: Pel motiu anteriorment exposat, és necessari que el dispositiu pugui 
ser operat per un públic ampli sense coneixements sobre enginyeria, principalment 
metges. La mancança d’una aplicació de control auto continguda, guiada e intuïtiva fa 
que la interacció amb el sistema de mesura sigui complicat, requerint d’un enginyer del 
departament sempre present quan es fan mesures. A més, al no estar integrat l’intercanvi 
de dades entre les distintes etapes, la visualització de mesures s’ha de fer de forma 
posterior a la seva adquisició, entorpint tot el procés al no poder detectar errors durant el 
procés de mesura. Per l’avenç dels dispositius com a eina clínica, i pel seu us en general, 
aquest aspecte és un gran inconvenient. 

 Dificultat de mesurar in-vivo de forma no invasiva: Els resultats vists al llarg d’aquests 
capítols referents a òrgans interns han estat presos de manera invasiva. Aquestes 
pràctiques son justificades i vàlides en àmbits de recerca. En àmbits cínics, no serà 
possible fer les mesures d’aquesta manera. Això implica elements especialment 
complexes de caracteritzar i compensar, fet que farà que finalment les mesures 
obtingudes no es puguin relacionar amb els seus valors teòrics. Actualment, aquesta és 
encara una de les grans vies de recerca de la comunitat científica dedicada a la 
espectroscòpia de bioimpedància. 

1.3.3. Objectius i planificació del projecte 

Així doncs l’objectiu principal del projecte es prototipar un sistema de mesura d’espectroscòpia 
de bioimpedància que compleixi les característiques llistades a l’apartat 1.3.1. A més, amb 
l’objectiu de minimitzar els inconvenients llistats a l’apartat 1.3.2, es proposen els següents 
objectius addicionals: 

 Baix cost i mida del dispositiu per tal de poder replicar-lo fàcilment en diferents escenaris 
de mesura. 

 Capacitat de previsualització ràpida de les mesures. 
 Eines de gestió auto contingudes de les mesures. 
 Interacció intuïtiva amb l’usuari des de una aplicació única. 
 Aportacions a les tècniques de calibratge emprades per tal de millorar la qualitat de les 

mesures realitzades. 

Per això es va proposar la planificació de les tasques descrita al document “Project proposal and 
work plan” i que, finalment, s’han desenvolupat de la manera que es mostra a la pàgina següent. 
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Hi ha molt pocs canvis respecte al diagrama de Gantt mostrat al critical review. Fonamentalment 
s’ha eliminat la tasca sobre el reconeixement de patrons, que ja era temptativa i s’han solapat 
temporalment les tasques 2 i 3: 
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2. Estat actual de la tècnica: 

Aquest capítol té la intenció de repassar els elements heretats per tal de conformar la tècnica de 
mesura emprada pel prototip, així com de particularitzar els aspectes principals del seu 
funcionament. Al llarg del capítol doncs veurem aquesta particularització, i farem un breu llistat 
dels sistemes anteriorment desenvolupats pel departament per a tal propòsit per tindre una 
referència clara del prototip a desenvolupar. 

2.1. Implementació  de la tècnica de mesura d’impedància I-V 

Pel nostre cas particular, la tècnica de mesura d’impedància més adient serà la que sorgeix del 
propi concepte d’impedància vist a la introducció del projecte, mesurant la relació entre les ones 
de tensió i corrent sobre la càrrega, prèviament excitada pel propi sistema de mesura. Aquests 
són els anomenats muntatges I-V. La principal problemàtica d’aquests muntatges serà doncs 
com fer la adquisició dels senyals de la manera més ideal possible. Posteriorment, es processen 
i s’obtenen els valors d’impedància mitjançant tècniques digitals. 

2.1.1. Esquema de mesura 

La solució I-V emprada pel dispositiu de mesura d’impedàncies HP-4192 i HP-4294 és 
l’anomenat pont auto balancejat, significant la implementació més precisa del mètode I-V. 

 

 

 

En aquesta solució, el llaç de control (Null Detector) actua sobre l’amplitud i la fase generades 
per la font de tensió variable amb l’objectiu de que al node Low hi hagin 0 volts i el corrent cap al 
detector (Id) sigui també 0. D’aquesta manera, i coneixent el valor de la resistència Rr, mesurant 
el voltatge al node er coneixerem el valor del corrent que circula per la càrrega al ser el mateix 
que circula per Rr i el node Low estar a un voltatge conegut. Si a més el contacte amb la càrrega 
es pot considerar ideal, el voltatge sobre aquesta coincidirà amb el del node High, és a dir, amb 
el voltatge amb que excitem la càrrega. Això no succeeix en l’àmbit de la bioimpedància on 
haurem de tindre en consideració el contacte amb elèctrodes, per tal serà necessari a més 
l’adhesió d’un amplificador diferencial entre els nodes High i Low. 

Una versió mínima d’aquest mètode, mitjançant un amplificador operacional per tal d’auto 
balancejar el pont, és la següent: 

Figura 2.1 – Esquema de mesura d’impedàncies basat en el pont auto balancejat [7]
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Figura 2.1 – Implementació amb un amplificador operacional del pont autobalancejat 

Aquest muntatge, juntament amb els elements digitals que conformarien el sistema de mesura 
complert, es pot trobar integrat al xip comercial AD5933: 

 
Figura 2.7 – Esquema del xip integrat AD5933, destinat a la mesura d’impedància implementant el mètode del pont autobalancejat 

Inclou un Direct Digital Syntethiser (DDS) que genera un senyal sinusoïdal mitjançant un 
convertidor digital/analògic (DAC) per excitar la càrrega. També incorpora l’operacional del 
model del pont autobalancejat, deixant la resistència de referencia fora del muntatge integrat per 
tal de que en el procés d’implementació es pugui escollir el valor més adequat. Posteriorment fa 
la lectura de voltatge a la sortida de l’operacional, la digitalitza mitjançant un convertidor 
analògic/digital (ADC), i fa la FFT de 1024 punts i el quocient amb el senyal digital de referència, 
dades que queden llestes per enviar al microcontrolador. 

El xip pot treballar amb senyals sinusoïdals de fins a 100kHz, i mesurar en el rang d’impedàncies 
de 1kΩ a 10MΩ. Es connecta a qualsevol controlador comercial mitjançant un bus I2C. Es 
àmpliament en fet servir  en l’àmbit de la bioimpedància per a la determinació de la composició 
corporal. 

Però el seu principal problema, apart de que no té l’ample de banda ni la velocitat requerits per a 
aquest projecte, és que només mesura el corrent a la càrrega, suposant que el voltatge és el 
d’excitació, fet que al afegir els elèctrodes i la impedància d’elèctrode no és cert. Anteriorment 
hem vist que alhora d’afegir els elèctrodes i compensar els seus efectes lo més pràctic és fer 
servir 4 elèctrodes i mesurar per separat la tensió i el corrent.  
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Això fa que la solució proposada per aquest integrat no sigui vàlid per a l’espectroscòpia de 
bioimpedància de propòsit general, necessitarem llavors un sistema similar que afegeixi les 
següents característiques: 

 Lectura amb elèctrodes diferents de la tensió i el corrent sobre la càrrega 
 Possibilitat d’excitació amb senyals de banda ampla en la dispersió β 

Això es pot resoldre inserint un front-end analògic per a la mesura d’impedància a 4 fils, en el 
que es fa servir una font de corrent controlada per tensió per excitar la càrrega, un pont 
autobalancejat per mesurar el corrent sobre aquesta, i un amplificador d’instrumentació per 
mesurar el voltatge sobre aquesta mitjançant 2 terminals addicionals. A més, el front-end disposa 
de tot un seguit de circuiteria analògica basada en unes guardes actives que minimitzen l’efecte 
de les interferències i de la capacitat dels cables des de el front-end cap als elèctrodes, i una 
compensació de corrent continua per tal d’evitar saturacions al amplificadors operacionals 
emprats i possibles lesions al pacient que succeirien per la presencia de components DC als 
elèctrodes. L’esquema d’aquest front-end [8] és el següent: 

 
Figura 2.2 – Esquemàtic de funcionament del front end de mesura d’impedància [8] 

Aquest front-end ha estat profundament caracteritzat i àmpliament fet servir pel grup de recerca. 
Amb dispositius genèrics de generació, adquisició de senyals digitals permet el seu 
funcionament per a la mesura de bioimpedància. El nostre sistema es basarà en aquest front-
end. Llistant les característiques principals d’interès tenim: 

 Mesura per separat de la tensió i el corrent sobre la càrrega 
 Alta impedància d’entrada en la mesura de tensió 
 Protecció del pacient davant l’acoblament DC als elèctrodes 
 Minimització d’interferències a la propagació cap als elèctrodes 
 Excitació amb font de corrent, que millora la seguretat i el control del sistema 
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 Llibertat d’escollir el senyal amb el que la càrrega serà excitada 
 La lectura de tensió s’obté directament a la sortida de voltatge. La lectura de corrent s’ha 

d’escalar, obtenint una relació d’1V per mA mesurat. 

2.1.2. Senyals d’excitació 

Aquest aspecte és altament determinant, degut a que la banda analitzada, el temps necessari 
per dur a terme l’anàlisi i l’exactitud de la mesura, entre d’altres, dependran finalment del senyal 
d’excitació fet servir. 

Es habitual fer servir senyals sinusoïdals per a l’anàlisi, com el cas vist a l’AD5933, degut a la 
seva simplicitat  per generar-les i l’alta relació senyal a soroll que presenten. Habitualment, en 
cas de voler analitzar un cert escombrat freqüencial, es defineix una discretització per tal de 
repetir l’anàlisi canviant la freqüència d’excitació. Aquesta tècnica és vàlida sempre que puguem 
considerar constant la impedància durant tot el temps de mesura, fet que en el cas de la 
bioimpedància no acostuma a ser així. 

De igual manera, la transformació emprada per tal d’obtenir els fasors freqüencials acostuma a 
ser la FFT per la seva obtenció directa dels fasors complexes freqüencials i la seva senzillesa 
computacional, sempre que es disposi de circuiteria digital per implementar-la. Implica les 
restriccions habituals de l’àmbit digital, com la necessitat de contenir l’espectre dels senyals per 
sota la freqüència de Nyquist i la limitació en resolució freqüencial a l’invers del nombre de 
mostres de la transformada, però generalment acostuma a ser més adaptable i molt més 
econòmica que tècniques purament analògiques d’anàlisi de banda ambla, com pot ser la 
desmodulació superheterodina. 

En la comunitat científica i de recerca, els tipus de senyals emprats per fer anàlisi de banda 
ampla, és un tema actual de discussió. En qualsevol cas, no existeix un tipus de senyal que 
pugui satisfer totes les necessitats requerides per a qualsevol escenari particular [9]. Els 3 més 
habituals són: 

 Soroll blanc filtrat: Una opció habitual és generar soroll blanc i filtrar-ho per tal de 
contenir-lo a la banda d’interès. Aquesta tècnica implica repartir la potència del senyal de 
manera uniforme al llarg de tot el seu espectre. Llavors per senyals de banda molt ampla, 
per obtindré una relació senyal a soroll acceptable, s’haurà d’incrementar la potència del 
senyal. Es per això que no és una tècnica habitual en àmbits en els que la potència 
estigui limitada. A més, en el cas de les components a baixa freqüència, per tal de 
aconseguir una precisió de mesura raonable, implicaria el promitjat d’una alta quantitat de 
períodes que faria lenta la mesura. 

 Chirp: Els senyals tipus chirp són àmpliament utilitzats en aplicació d’identificació de 
sistemes. El concepte fonamental és fer un senyal sinusoïdal de freqüència instantània 
variable, la qual pot variar de forma lineal o exponencial respecte al temps. Soluciona el 
problema de la limitació en la injecció de potència, no obstant no elimina la dependència 
respecte al temps de mesura resultant encara en mesures lentes. 

 Multisinus: Finalment, els senyals multisinus, consisteixen en la suma de diferents 
senyals harmònics a distintes freqüències. D’aquesta manera es pot fer un anàlisi 
freqüencial discret amb una sèrie de punts al llarg d’un marge freqüencial, de igual 
manera que ho faríem amb un escombrat temporal discret de senyals harmòniques, però 
totes les components serien mesurades alhora. Implica doncs una correcció tant als 
problemes de relació senyal soroll, al disposar d’una potència limitada, i la disminució del 
temps de mesura, al ser totes les components mesurades alhora. 
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Segons la classificació anteriorment mostrada, es pot deduir que pel cas concret d’aplicació el 
senyal més adient serien els multisinus. Alhora de dissenyar un senyal de multisinus s’han de 
tindre diverses consideracions: 

 Elecció del les freqüències components: S’ha de tindre en consideració que el dispositiu 
físic amb el que finalment es facin les mesures no serà ideal, per tant trobarem distorsió 
harmònica deguda a no linealitats. Si les components escollides generen harmònics o 
productes d’intermodulació que van a parar a alguna de les freqüències sota anàlisi, 
tindrem una forta distorsió per aquest fet. Aquesta restricció es alhora contradictòria al fet 
de que per tal de poder periodificar en senyal serà necessari que totes les components 
siguin múltiples de la més baixa, per tant serà impossible evitar la presència d’harmònics 
en components de la multisinus.  

 
Figura 2.3 Mòdul de la FFT d’una multisinus amb freqüències optimitzades sense distorsió harmònica (a) i amb distorsió harmònica de segon i tercer 

orde (b) 

 Elecció de la fase de cada component: Es defineix el factor de cresta com la relació entre 
el valor del pic més alt del senyal i la seva amplitud mitjana. Alhora de sumar senyals 
harmònics, poden coincidir punt on totes les freqüències es trobin en fase, generant pics 
molt per sobre de l’amplitud mitja del senyal. Així doncs s’han d’ajustar les fases de les 
components per a tal de minimitzar aquest factor de cresta. 

 
Figura 2.4 – Forma d’una d’un període de multisinus amb totes les components en fase (a) i amb les fases optimitzades (b) 

No existeix cap mètode analític per tal de resoldre de manera òptima els problemes anteriorment 
esmentats per distribucions no uniformes, llavors  el disseny de multisinus s’acostuma a fer amb 
mètodes numèrics implementats a softwares específics, com és el cas del toolboox fdident de 
Matlab. Al grup de recerca s’han desenvolupat senyals òptims per a la mesura d’espectres 
d’impedància en aplicacions biomèdiques com a part de la tesi doctoral de Benjamín Sánchez 
[10], que es poden trobar resumits a [11]. 
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2.1.3. Calibratge de les mesures 

Com s’ha introduït a al primer capítol, tot i els esforços en fer les mesures de tensió i corrent amb 
la màxima exactitud possible, i la cura mostrada alhora de dissenyar els senyals amb els que 
excitarem la càrrega, serà impossible obtenir directament una mesura real d’impedància. És per 
això que es fan servir tècniques de calibratge, en els que les mesures són relatives a les 
mesurades sobre una o diverses càrregues de valor conegut. Així doncs la mesura final 
d’impedància seguiria la següent equació: 

, , , , , … , ,  

Funció 2.1 – Definició del concepte de calibratge en la mesura d’impedància amb n referències 

On zm és directament la impedància mesurada per la càrrega sota anàlisi com a quocient entre 
les transformades de les ones de tensió i corrent sobre aquesta, i el conjunt de zmci representa 
les impedàncies mesurades de manera idèntica a l’anterior però en aquest cas sobre diverses 
càrregues conegudes cadascuna de valor zci. Llavors, f és la funció de calibratge que, en funció 
dels paràmetres anteriors, obté el valor final de la impedància mesurada. Per simplificar la 
notació d’ara en endavant no es remarcarà la dependència freqüencial dels fasors, però s’ha de 
tenir en compte que el calibratge s’ha de fer per cada freqüència mesurada. 

A continuació es nombraran els 2 mètodes principalment emprats anteriorment pel departament 
per a la realització d’aquests calibratges, els quals seran implementats al prototip desenvolupat 
al projecte. 

El primer i més senzill e intuïtiu és el conegut com a mètode a 1 referència. En aquest cas el 
mètode es particularitza amb la següent equació: 

	 , ,  

Funció 2.2 – Definició del mètode de calibratge a una referència 

Aquest mètode considera que, al voltant d’una certa impedància coneguda, els efectes 
perjudicials sobre la mesura d’aquesta es poden modelar amb la multiplicació per una constant. 
Així doncs, aquest mètode es pot considerar vàlid quan es mesuren impedàncies de valor proper 
a la referència. Conforme ens anem allunyant d’aquest valor, el mètode comença a perdre 
exactitud. Aquest fet redueix el marge dinàmic de mesura, així com implica la necessitat d’un 
coneixement previ sobre la càrrega molt elevat, fet que no sempre serà possible. 

El segon mètode, presentat a un article publicat per Bao el 1993 [12] per a les mesures 
d’espectroscòpia d’impedància d’eritròcits dipositats a una membrana, parteix de la suposició 
d’un model físic de 4 ports del sistema de mesura, descrit a la figura 2.5. 

 
Figura 2.5 – Model físic d’un sistema de mesura d’impedància mitjançant la tècnica I-V 

El sistema pot quedar caracteritzat amb notació matricial per la seva matriu de paràmetres 
d’impedància, que relaciona les tensions i corrents a cada port: 
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Funció 2.3 – Caracterització del modelatge del sistema de mesura de la figura 2.5 mitjançant la matriu d’impedància 

Assumint que es mesura tota la corrent aplicada pel generador ( ) i que el mesurador de 
tensió te alta impedància d’entrada ( 0) s’obté la següent reducció de dimensionalitat de la 
definició del sistema. 

  

Funció 2.4 – Particularització de la caracterització del sistema amb la dimensionalitat reduïda 

Desenvolupant la equació matricial i tenint en compte les definicions de z i zm s’arriba a poder 
expressar la impedància mesurada en funció de la impedància real com 

 ,   →  

Funció 2.5 – Obtenció dels paràmetres que distorsionen la impedància mesurada segons el model físic del sistema de mesura proposat 

On queda present la dependència no lineal de zm amb z i demostrant així que el mètode anterior 
no serà vàlid com a mètode general de calibratge del sistema, degut a que assumia que la 
distorsió realitzada en la mesura podia ser modelada per la multiplicació amb una constant. Els 
valors de Zij són desconeguts, però podem simplificar termes per arribar a poder reescriure la 
equació anterior en funció de tres coeficients ai, i posteriorment aïllar z en funció de zm 

	
	 	

	 	
			→ 			

	 	

	     

Funció 2.6 – Resultat d’aïllar la impedància real en funció de la mesurada 

Per trobar els coeficients ai caldria mesurar 3 impedàncies conegudes per tal de poder resoldre 
el següent sistema d’equacions 

1
1
1

	  

Funció 2.7 – Sistema d’equacions que relaciona els coeficients ai amb les 3 impedàncies de referencia 

Així dons el plantejament formal del mètode seguint la definició fonamental donada per als 
mètodes de calibratge quedaria 

	 , , , , , ,
	 	

	
	 ; 	 	

1
1
1

	     

Funció 2.8 – Definició del mètode de calibratge a 3 referències 

2.2. Sistemes de mesura similars 

El grup de recerca d’Instrumentació i Bioenginyeria de la UPC ha participat en nombrosos 
projectes en els que era necessari la mesura de bioimpedància. Per aquest motiu, al llarg dels 
últims anys, s’han realitzat diversos sistemes de mesura de bioimpedància basats en la tècnica 
mostrada en aquest capítol, generant de forma digital un senyal multisinus per excitar el front-
end, enregistrant les formes d’ona de tensió i corrent mesurades a la càrrega per aquest, també 
de manera digital, obtenir els fasors complexes de cada freqüència component de les formes 
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d’ona mitjançant FFT, computant el cocient entre elles i, posteriorment, aplicar una tècnica de 
calibratge. 

 
Figura 2.6 – Diagrama general dels sistemes de mesura d’impedància implementats pel grup de recerca 

Un cop disposem del coneixement teòric sobre la bioimpedancia i disposem de la definició d’una 
tècnica clara per mesurar-la, cal analitzar altres sistemes de mesura similars per tal de assentar 
una referència clara de les prestacions del dispositiu a desenvolupar. 

La primera implementació del mètode de mesura data de 2001 [13], quan es va desenvolupar el 
Frequency Response Analizer (FRA) basat en senyals multisinus consistent en un generador de 
forma d’ona arbitrària comercial HP33120A, capaç de generar formes d’ona periòdiques de fins a 
16.000 mostres, amb un convertidor D/A de 12 bits treballant a 40Ms/s. Per la lectura de les 
formes d’ona de tensió i corrent es feia servir un equip independent, l’oscil·loscopi digital 
HP54520A, adquirint 500Ms/s de 8 bits cadascuna. Aquestes mostres eren posteriorment 
transferides a un ordinador mitjançant un General Purpose Interface Bus (GPIB) pel seu 
posterior processat. Les prestacions finals mostraven un error mig de l’1% al mòdul, i una 
precisió de 0.5º en la fase, però el seu principal problema era que degut a la reduïda memòria de 
l’oscil·loscopi només es podien adquirir 12 espectres consecutius. 

Posteriorment es va redissenyar el sistema basant-se en el bus PCI eXtensions for 
Instrumentation (PXI). El sistema incloïa un controlador modular embegut PXIe-8130 de National 
Instruments, gestionat per software a través de LabVIEW. Els mòduls de generació i adquisició 
eren una targeta PXI-5422 (200Ms/s, 32MB, 16bits) per la generació i una targeta PXIe-5122 de 
doble canal (100Ms/s, 64MB per canal, 12bits). Les dades es guardaven en un arxiu binari pel 
seu posterior processat. Amb aquest sistema, actualment encara en funcionament, es poden 
enregistrar fins a 800 espectres per segon durant uns quants segon, obtenint un dels sistemes 
amb més rendiment mai desenvolupats per a l’espectroscòpia d’impedància, fet que fa que 
encara estigui en funcionament. A part de la gran mida i pes del controlador modular PXIe-8130, 
també cal tenir en compte l’elevat cost de tot l’equip (~35.000$) fa que sigui necessari trobar 
solucions alternatives. El sistema està descrit a la referència [14]. 
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Figura 2.7 – Sistema de mesura PXI amb el front-end aïllat per a ús en humans 

Al 2013 es va aconseguir un avenç important, al arribar a implementar  tot el sistema en únic 
equip basat en una Field Programmable Gate Array (FPGA) Stratix III de Altera. Aquest 
dispositiu aconseguia integrar tot el sistema de generació, adquisició i processat de dades per 
primer cop en un mateix dispositiu, actuant el PC únicament com a unitat de control. A més 
aconseguia reduir el cost a menys d’una desena part de l’anterior, amb un cost total aproximat 
de 3000$. El sistema està descrit a la referència [8]. 

 
Figura 2.7 – Equip de mesura de impedància complert basat en la FPGA Stratix III sobre la placa d’evaluació DE3, ambdós sistemes d’Altera 
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3. Desenvolupament del projecte 

Inicialment per tal de plantejar el projecte es va proposar replicar el funcionament del dispositiu 
basat en la FPGA Stratix III d’Altera en un nou dispositiu aparegut al mercat, que integrava en 
una única placa de la mida d’una targeta bancaria tot un sistema de processat digital de senyal, 
amb una CPU, una FPGA i una parella de convertidors DAC’s i ADC’s, tot basat en el circuit 
integrat Zynq de Xilinx i reduint el cost altre cop a una desena part, amb un preu estimat del 
dispositiu al voltant de 300€. Durant les primeres setmanes de contacte amb aquest dispositiu, 
es va veure que la portabilitat de la plataforma desenvolupada pel xip d’Altera cap a la de Xilinx 
no seria trivial. Les diferencies estructurals bàsiques entre l’arquitectura d’ambdós sistemes feien 
extremadament costos el reaprofitament dels mòduls FPGA programats per a la plataforma 
anterior, degut a les diferencies amb el sistema de control i els busos d’intercanvi de dades. A 
més, el nou dispositiu, disposava de fàbrica d’uns mòduls de generació i adquisició ja sintetitzats 
i funcionals a la FPGA, amb tota la interfície software per poder actuar sobre ells directament 
amb llenguatge de programació en codi C, i que donaven les prestacions mínimes requerides per 
a les tasques d’aplicació de mesura d’impedància requerides. 

Així doncs, es va decidir canviar radicalment la via de desenvolupament per a tal de reaprofitar 
els elements que ja directament eren funcionals al nou sistema, en comptes d’adaptar els 
dissenyats per l’anterior. Això implica un replantejament del sistema de mesura, on, per tal de 
minimitzar les tasques d’enginyeria inversa i els riscos que representaven alterar el funcionament 
de la descripció dels mòduls FPGA del nou sistema, es va decidir relaxar el requeriment de que 
el processat es faci en el propi dispositiu i tornar a processar les dades al PC.  

En el següent capítol es proposarà doncs un nou esquema funcional pel dispositiu de mesura, 
els mòduls FPGA que aprofitarem, el software desenvolupat per tal de controlar-los i gestionar 
les dades generades, així com la interconnexió amb el PC i l’aplicació final d’usuari feta amb 
l’objectiu de donar una interfície gràfica pel control del prototip i visualització de les mesures. 

3.1. Diagrama general per blocs 

A continuació es mostra a la figura 3.1 el diagrama general per blocs del sistema complert: 

 
Figura 3.1 – Diagrama general per blocs del sistema de mesura 

Com es pot veure el sistema contarà amb 3 elements principals: 

 Front end de mesura d’impedància: En el nostre projecte, el considerem directament 
heretat i no modificarem cap aspecte del seu funcionament, prèviament definit al capítol 2 
d’aquest mateix projecte 

 Dispositiu de generació i adquisició: Aquest és el dispositiu principal el qual el projecte es 
centra en substituir. La sega funcionalitat serà generar el senyal per tal de poder excitar 
la VCCS del front end amb la forma d’ona desitjada, en el nostre cas una multisinus, i de 
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capturar, de forma sincronitzada, les lectures de tensió i voltatge fetes sobre la càrrega 
pel front end per la seva posterior transferència a un ordinador. 

 PC: Finalment les dades seran enviades al PC, processades i mostrades a l’usuari. A 
més el PC també actua com a eina principal de control del dispositiu. Llavors es 
necessari re programar aquesta part del sistema per tal d’adequar-ho al nou dispositiu de 
generació i adquisició. Es centrarà molta atenció en millorar la usabilitat del prototip 
respecte el muntatges actuals. 

3.2. Dispositiu de generació-adquisició 

3.2.1. Red Pitaya com a dispositiu de generació i adquisició 

En el desenvolupament del prototip, el dispositiu escollit per tal de fer les tasques de generació i 
adquisició de dades és el dispositiu comercial d’instrumentació de desenvolupament lliure Red 
Pitaya. 

Aquest dispositiu incorpora dos DAC i dos ADC, tots de 125Ms/s, una FPGA i un 
microprocessador ARM Cortex A9 de doble nucli, juntament amb altres perifèrics per a 
connexions digitals com Ethernet, USB, I2C, SPI, UART, 4 Convertidors DAC i ADC de baixa 
velocitat i ports digitals d’entrada-sortida d’us general (GPIO). Tota la plataforma és governada 
per una versió específicament dissenyada del sistema operatiu Linux. El fabricant, i la comunitat 
de desenvolupadors que han treballat en implementar solucions amb el dispositiu, ens 
proporcionen una sèrie de programari de codi obert implementant aplicacions d’instrumentació 
bàsiques (Oscil·loscopi, Analitzador d’espectres, etc) que poden ser útils com a punt de partida 
del sistema. A continuació podem veure una comparativa amb dispositius similars al mercat: 

 

Figura 3.2 – Comparativa Red Pitaya amb Raspberri PI i Arduino UNO, plataformes àmpliament assentades  en el prototipatge de sistemes electrònics (esquerra) i 
esquemàtic detallat dels components del SoC de la sèrie Zynq 7000 de Xylinx, nucli del dispositiu Red Pitaya (dreta). 

En concret, el dispositiu està basat en un System on Chip (SoC) que integra el processador ARM, 
la FPGA i els perifèrics principals, el Zynq 7010 de la sèrie Zynq 7000 de Xilinx. Aquestes 
característiques fan que l’integrat sigui una solució que permeti desenvolupar tasques complexes 
de processat digital de senyal i control de sistemes, entre d’altres, directament programant en C i 
llenguatges de disseny hardware (HDL). 

El principal motiu de fer servir la Red Pitaya pel prototipatge i no una de les plaques de 
desenvolupament que Xilinx ofereix per tal de prototipar sistemes basats en el Zynq 7000, és 
que la Red Pitaya ja disposa de tot el muntatge hardware necessari per a les taques de 
generació i adquisició de senyals fet que minimitza el muntatge addicional a realitzar, i es 
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disposa d’aplicacions de codi obert, amb mòduls hardware implementats a la FPGA, que 
signifiquen un important punt de partida pel projecte. Alhora, disposem dels esquemàtics per tal 
de donar portabilitat al prototip a una plataforma adequada per un producte final, fent finalment la 
Red Pitaya la millor plataforma del mercat per tal de dur a terme el projecte de prototipatge. 

3.2.2. Mòduls hardware (FPGA) de generació i adquisició de senyal 

El fabricant de sèrie ja ens proposa uns mòduls de generació i adquisició de senyal implementats 
a la FPGA amb característiques suficients per assolir les prestacions requerides, així com 
disposem de software de control d’aquests mòduls. Per tant és interessant aprofitar aquests 
elements dins del nostre sistema. 

Primerament es mostrarà el funcionament del mòdul de generació de senyal: 

 

Figura 3.3 – Mòdul de generació de senyal de la Red Pitaya 

El mòdul de generació és de forma d’ona arbitrària. Per tal de reconstruir qualsevol forma d’ona 
es disposa d’un buffer de 16384 mostres digitals. Les mostres d’aquest buffer seran 
seqüencialment enviades, amb la possibilitat d’afegir un escalat i un offset, cap al convertidor 
DAC. Aquesta seqüenciació està controlada per un punter que determina la posició del buffer 
enviada al convertidor en cada moment, implementat mitjançant un comptador digital. Aquest 
comptador te un increment ajustable relatiu a la freqüència de rellotge del convertidor DAC de 
manera que es pot realitzar una modulació de la forma d’ona emmagatzemada al buffer a la 
freqüència desitjada mitjançant el pas del comptador, al modificar aquest la freqüència de 
mostreig a la que es reconstruïda. 

El mòdul permet a més controlar l’inici de generació de senyal mitjançant un dels pins auxiliars 
del dispositiu o be directament per software. Per l’aplicació concreta és necessària la generació 
contínua de senyal, per tant s’iniciarà la generació per software i no s’aturarà en tot el temps de 
treball del sistema. 

La formula per obtenir el pas del comptador en funció de la freqüència fonamental del senyal 
reconstruït i la freqüència de rellotge del convertidor DAC és: 

	
16384

 

Funció 3.1 – Pas del punter del mòdul de generació en funció de la freqüència desitjada i la freqüència de mostreig,  

Pel nostre cas particular, hem generat una multisinus de longitud 16384 per tal d’omplir el buffer 
de generació. Aquesta inclou un període de la component fonamental, i la resta de components 
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segueixen, en relació a la component fonamental, la distribució feta servir anteriorment pel 
departament, de forma que ajustant la freqüència fonamental a 1kHz obtindríem la distribució 
desitjada. L’obtenció de la forma d’ona de la multisinus s’ha fet mitjançant software específic per 
a la caracterització de sistemes al domini freqüencial (fdident, Matlab) que disposa d’opcions per 
a l’optimització de senyals multisinus. 

A més el comptador està sincronitzat per ambdós mòduls de generació, per tant es pot generar 
un altre senyal sincronitzat a la multisinus. Degut a la impossibilitat d’aconseguir un trigger 
adequat en un senyal multisinus, la forma d’ona de la qual es altament complexa i, aparentment, 
semblant al soroll blanc, és interessant generar un senyal de sincronisme, per exemple un tren 
de polsos rectangulars a la freqüència fonamental de treball. Això ens permetrà poder veure la 
forma d’ona de forma sincronitzada a altres aparells de mesura, com poden ser oscil·loscopis o 
altres equips externs utilitzats en la validació del sistema, o be de forma complementaria en la 
seva operació.  

Un altre element indispensable de la Red Pitaya és el mòdul d’adquisició: 

 

Figura 3.4 – Mòdul d’adquisició de senyal de la Red Pitaya 

D’una manera similar a la generació, l’adquisició també disposa d’un buffer de 16384 mostres, el 
convertidor ADC i un punter cap a la posició del buffer a la que s’escriurà la mostra llegida per 
aquest. No obstant, abans de l’emmagatzematge al buffer, s’afegeix una etapa que permet 
configurar diversos valors de delmat de les mostres obtingudes pel convertidor ADC. Aquest fet 
implica que el pas del comptador no es pot ajustar lliurement com abans, degut a que va 
estrictament lligat al delmat previ realitzat per aquesta etapa. A més. aquest delmat no és pot 
prendre qualsevol valor, sinó que té uns valors pre-establerts tal i com es mostra a la taula 3.1: 

Delmat Freqüència de mostreig Capacitat temporal del buffer 

1 125 Ms/s 131 μs 

8 15.625 Ms/s 1.048 ms 

64 1.953 Ms/s 8.388 ms 

1024 122.070 ks/s 134.2 ms 
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8192 15.258 ks/s 1.073 s 

65536 1.907 ks/s 8.589 s 

Taula 3.1 – Relació de factors de delmat, freqüència de mostreig i la capacitat temporal del buffer 

Amb l’objectiu d’obtenir els valors d’impedància, es faran servir les ràfegues de mostres 
corresponents a un nombre de períodes sencers del senyal d’excitació que puguin ser continguts 
completament dins del buffer del sistema d’adquisició, corresponents a les lectures realitzades 
pel front end dels senyals de voltatge i corrent sobre la càrrega. Per tal de determinar els marges 
freqüencials als que es podrà fer l’anàlisi s’ha de tindre en compte que el límit inferior freqüencial, 
fmin, vindrà donat pel temps d’adquisició continua per tal de poder capturar almenys un període 
complert de senyal, i el límit superior, fmax, vindrà fixat per la freqüència de mostreig per tal de no 
superar el límit de mostreig de Nyquist. Així doncs els marges freqüencials als que es podrà fer 
l’anàlisi amb multisinus segons el factor de delmat emprat es mostren a la taula 3.2: 

Delmat fmin fmax 

1 7.634 kHz 52.5 MHz 

8 954.199 Hz 7.812 MHz 

64 119.218 Hz 976500 kHz 

1024 7.452 Hz 61.035 kHz 

8192 0.932 Hz 7.629 kHz 

65536 0.117 Hz 953 Hz 

Taula 3.2 – Límits de l’anàlisi freqüencial mitjançant multisinus segons el factor de delmat emprat 

Com s’ha vist en capítols anteriors, el nostre interès es fer l’anàlisi en la banda 1kHz – 939kHz. 
En aquest primer prototipus del sistema s’ha decidit no donar la opció de modificar el marge 
freqüencial analitzat, degut a la seva principal orientació a l’anàlisi de la dispersió β de la 
bioimpedància de teixits i suspensions cel·lulars. Així doncs, per analitzar la banda d’interès 
serien vàlids els factors de delmat 8 i 64, on llegint les primeres 15625 mostres del buffer del 
sistema d’adquisició obtindríem 1 i 8 períodes fonamentals del senyal d’excitació, respectivament. 

En el primer cas tindrem una mesura més ràpida, però la variància de la mesura empitjorarà, i en 
el segon tindrem una mesura més lenta, però la variància millorarà. Serà necessari, i 
relativament senzill, poder oferir flexibilitat per escollir entre un o altre mode de funcionament a 
l’usuari, per tal d’adaptar-se a l’escenari de mesura i obtenir les millors prestacions. 

En el cas de l’adquisició, el trigger adopta un protagonisme elevat, degut a que la lectura dels 
senyals ha de ser síncrona amb la generació. En cas de que no estiguessin sincronitzades, seria 
impossible obtenir una mesura repetible de la fase de la impedància, a més la variància general 
de la mesura es veuria afectada. Segons la figura 3.3, disposem de diverses fonts per tal d’iniciar 
la lectura de la ràfega de senyals. Entre altres, podem sincronitzar-ho directament amb el mòdul 
generador (AWG) o amb el pin digital DIO0_P. En el nostre cas hem escollit la segona opció, 
degut a que aprofitarem el segon canal de generació per tal d’obtenir un senyal de trigger extern 
i, aquest mateix senyal, serà el que realimentant el pin DIO0_P sincronitzarà l’adquisició. 
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3.2.3. Software del dispositiu d’adquisició-generació 

Un cop descrits els mòduls FPGA que farem servir per les tasques de generació i adquisició, el 
format de dades amb el que treballaran, així com els paràmetres d’interès sobre els que caldrà 
actuar, ens proposem definir el software que hem desenvolupat per dur a terme aquestes 
tasques sobre ells.  

El volum de dades generat de la lectura dels senyals de tensió i corrent és molt gran, donant lloc 
al voltant de 400 kB de dades per cada parella de formes d’ona capturades per l’obtenció  de 
l’espectre d’impedància. Tenint en compte que volem mesurar 100 espectres d’impedància per 
segon, dóna com a resultat una generació de aproximadament 40 MB de dades per cada segon 
de mesura. Això fa que el disseny del sistema d’adquisició es faci especialment complicat degut 
a que no podrem transmetre les dades llegides de manera instantània cap al PC per tal de ser 
processades. De fet, tampoc serà possible emmagatzemar-les directament en la memòria 
permanent del dispositiu d’adquisició i captura assolint aquesta taxa d’escriptura, motiu pel qual 
haurem de fer servir la memòria RAM del dispositiu amb l’objectiu d’implementar un buffer en el 
que les mostres puguin ser escrites a la velocitat requerida, i transferides a la memòria 
permanent a la màxima velocitat possible.  

Per realitzar les interaccions entre els mòduls d’adquisició i generació del senyal, la memòria 
volàtil i permanent, i la interfície de xarxa del sistema es proposa una solució basada en 
l’esquema de mòduls software presentat a la figura 3.4: 

 
Figura 3.5 – Diagrama d’interacció entre els diferents mòduls software-hardware del sistema de generació i adquisició de senyals realitzat 

Iniciant la seva descripció des de la interfície de xarxa per tal d’explicitar la seva interacció amb 
el dispositiu de control (PC), s’observa la presència de dos sockets TCP/IP com a canals 
abstractes de comunicació. 

 Socket principal: S’encarrega de rebre les comandes de la unitat de control. També 
s’intercanvien les dades corresponents a mesures, sota demanda del dispositiu de control. 

 Socket de previsualització i monitorització: Aquest segon socket s’encarrega de fer 
l’enviament de dades per tal de verificar des de el dispositiu de control l’estat del sistema 
de generació-adquisició, així com d’enviar la trama de dades corresponent a la 
previsualització de la mesura en temps real. 
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El primer d’aquest dos sockets està directament associat al mòdul software que anomenem 
bucle de servei i és el punt de partida de qualsevol acció del sistema. Aquest mòdul s’encarrega 
de rebre les comandes realitzades pel dispositiu de control mitjançant l’esmentat socket i 
realitzar les operacions pertinents sobre els mòduls software controladors dels sistemes 
d’adquisició i generació per tal de dur a terme la tasca sol·licitada. En cas de que la comanda 
impliqui l’enviament de dades cap al dispositiu remot, aquestes seran retornades pel mateix 
socket, bloquejant el bucle de servei i per tant fent impossible la execució de més comandes fins 
que l’actual hagi estat completada. Un cop finalitzi l’operació sol·licitada, el bucle de servei 
continua a la espera de rebre una nova comanda, essent aquest l’origen del seu nom. 

El mòdul controlador del sistema de generació rep del bucle de servei ordres per tal 
d’iniciar/aturar el sistema de generació del senyal d’excitació, i la conseqüent senyal de triggering, 
així com per ajustar l’amplitud i freqüència fonamental del mateix. La forma d’ona generada 
sempre serà la mateixa. Un cop iniciat el mòdul de generació no serà necessari l’intercanvi 
d’informació amb el mateix fins que no es vulgui detenir la seva operació, generant aquest de 
manera continua el senyal d’excitació i el trigger en cada període de la freqüència fonamental. 

El controlador del sistema d’adquisició, així com la informació intercanviada entre ell i la resta de 
components amb els que es relaciona, és bastant més complexa degut al problema esmentat a 
l’inici del gran volum de dades a gestionar. És per això que en la comunicació amb el mòdul 
d’adquisició es fa servir un mòdul intermedi; el treballador d’adquisició. Aquest s’encarrega de 
donar una interfície transparent pel mòdul controlador, com si es tractes directament del mòdul 
d’adquisició, amb la salvetat de que mitjançant un buffer a la memòria volàtil del sistema permet 
enregistrar les dades a una velocitat més alta de lo que poden ser servides pel mòdul controlador, 
limitant el temps màxim que es pot estendre una mesura a màxim rendiment. 

 
Figura 3.6 – Detall de funcionament del mòdul treballador d’adquisició, amb la seva relació amb la cua circular implementada a la memòria del sistema 

Així doncs els elements principals del mòdul són el buffer basat en una implementació d’una cua 
circular a la RAM del sistema, la tasca principal del treballador d’adquisició i un conjunt de 
variables d’informació de l’estat del sistema d’adquisició. La tasca del treballador d’adquisició és 
paral·lela a la resta d’execució del sistema, i s’encarrega de realitzar contínuament un bucle en 
el que revisa el valor de les variables d’estat realitza les accions pertinents segons el seu valor. 
Les variables d’estat que poden modificar el comportament de aquest bucle són les següents: 
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 Flag de d’enregistrament: En cas de que el flag de gravació estigui activat, la tasca 
principal del treballador introduirà al buffer les ràfegues de senyal capturades pel mòdul 
d’adquisició. 

 Flag de previsualització:  Igual que en cas anterior la tasca principal introduirà al buffer 
els senyals i, a més, cada cop que es sol·liciti informació de l’estat al mòdul aquest 
entregarà l’últim paquet de senyals introduït al buffer. En cas de que aquest flag estigui 
actiu i l’anterior estigui inactiu, les mostres que hagin estat al buffer més d’un determinat 
temps seran eliminades cada cop que s’introdueixi una de nova. En cas de que cap dels 
dos estigui actiu no s’introduirà cap senyal al buffer. 

 Temps de pretrigger: Temps durant el qual les mostres seran emmagatzemades al buffer 
amb previsualització activa i gravació inactiva, pel cas anteriorment exposat en el que la 
previsualització es troba activa i l’enregistrament no. 

Cal esmentar que aquesta funcionalitat de pretrigger permet enregistrar dades des de temps 
anterior al que es sol·liciti l’enregistrament d’aquestes, funcionalitat especialment pràctica en els 
entorns de mesura habituals. 

Aquestes variables poden ser modificades des de el mòdul de control d’adquisició mentre que el 
subsistema d’adquisició estigui actiu, modificant de forma dinàmica el seu comportament. No 
obstant no són les úniques variables d’estat d’interès. A més d’aquestes variables, cada cop que 
es consulti l’estat des de el mòdul de control, també s’entregaran les següents variables: 

 Ocupació del buffer: El buffer té espai per emmagatzemar les mostres corresponents a 
1500 espectres d’impedància. Un cop el buffer s’hagi omplert, la taxa de captura 
instantània baixarà dràsticament, per tant és important monitoritzar la seva ocupació per 
informar l’usuari 

 Instant d’inici d’adquisició: Necessari per poder computar el temps total capturat. 
 Taxa instantània d’adquisició: D’aquesta manera és pot conèixer en temps real el 

rendiment actual del sistema d’adquisició. 

A més, en el moment d’iniciar el subsistema d’adquisició, el mòdul s’encarregarà d’establir els 
paràmetres de treball del mòdul d’adquisició de la FPGA. Tots ells son fixats per l’aplicació, i no 
es modifiquen en cap moment, excepte el factor de delmat. Al inicialitzar el sistema aquest es pot 
establir entre 8 i 64, com s’ha explicat anteriorment al capítol de presentació del dispositiu de 
generació-adquisició. 

Un cop ja s’ha caracteritzat el mòdul intermedi entre el controlador d’adquisició i el mòdul FPGA, 
cal veure doncs la funcionalitat del mòdul de control d’adquisició. Aquest mòdul s’encarrega de 
rebre les ordres des del bucle de servei relacionades amb el sistema d’adquisició, actuant sobre 
les variables d’estat del mateix per tant de que tingui el comportament desitjat, i alhora 
gestionant les dades que genera, o be retornant-les a l’usuari pel socket principal (bloquejant el 
bucle de servei) o be enregistrant-les a la memòria permanent. També s’encarrega de llegir 
dades anteriorment enregistrades a la memòria i entregant-les a l’usuari quan les sol·liciti. Per 
entendre completament el treball del mòdul controlador d’adquisició primer hem de nombrar els 
modes d’adquisició que dels que disposem: 

 Adquisició remota: En aquest mode d’adquisició les dades capturades són enregistrades 
a la memòria permanent (SD) del dispositiu d’adquisició. El seu nom és degut a que les 
dades son emmagatzemades remotament des del punt de vista del dispositiu de control 
(PC) amb el que interacciona l’usuari. Quan es realitza una adquisició d’aquest estil, el 
sistema retorna al dispositiu de control un identificador de l’adquisició realitzada, per tal 
de poder ser referida posteriorment per la seva transferència. La longitud d’aquesta 
adquisició pot ser fixada de dues maneres distintes: 
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o Longitud prefixada: En aquest cas en el moment de realitzar l’adquisició s’ha 
d’especificar el nombre d’espectres d’impedància que es volen enregistrar. 

o Longitud variable: En aquest cas el dispositiu de control especifica quan es vol 
iniciar l’enregistrament, i torna a notificar el sistema quan es vol aturar aquest 
enregistrament. 

 Adquisició local: En aquest mode les dades enregistrades seran directament enviades al 
dispositiu remot de control per tal de ser processades al moment, no quedant en cap 
moment enregistrades a la memòria permanent del sistema d’adquisició. La velocitat 
d’intercanvi de dades entre els dispositius es notòriament més baixa que la velocitat 
d’enregistrament a la memòria permanent, és per això que aquest mode d’enregistrament 
implicarà que el sistema quedi bloquejat durant més temps que l’anterior per cada 
mesura realitzada, amb una diferència molt significant. Aquest aspecte fa que no sigui 
pràctic el seu us en escenaris en els que necessitem fer una gran quantitat de mesures 
en un espai de temps reduït, justificant la necessitat d’implementació dels mètodes 
anteriors. No obstant això, quan és necessari disposar de les dades el més aviat possible 
al dispositiu de control (per exemple per realitzar lectures promitjades per tal de obtenir 
punts de calibratge) és pràctic, degut a que ens estalvia el pas de les dades per la 
memòria permanent del dispositiu. 

Independentment del mode d’enregistrament de dades actiu, l’usuari pot sol·licitar una 
previsualització de les dades, a una taxa de paquets per segon significativament més baixa que 
la d’enregistrament, per tal de disposar informació en temps real de la mesura realitzada. A més 
ha de disposar en tot moment d’informació de l’estat del sistema d’adquisició. A la figura 3.6 
s’explicita el funcionament del mòdul controlador d’adquisició per tal de donar lloc a la 
funcionalitat descrita: 

 
Figura 3.7 – Detall de funcionament del mòdul controlador d’adquisició realitzat 

La tasca de monitorització i previsualització és paral·lela a la resta d’execució del sistema. 
S’encarrega de sol·licitar contínuament l’estat al mòdul treballador d’adquisició, així com de 
comprovar l’estat del propi mòdul de control, i entregar-ho a la unitat de control mitjançant el 
socket de previsualització i monitorització. A més a més de les variables d’estat esmentades en 
la descripció anterior, aquest mòdul afegeix informació sobre la quantitat de paquets enregistrats 
a la memòria volàtil, o transferits a l’usuari, segons quina sigui la operació en execució. En cas 
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d’estar la previsualització activada, el mòdul treballador d’adquisició també ens entregarà l’última 
ràfega de senyal enregistrada per tal de poder ser enviada al dispositiu de control i mostrar la 
previsualització de la mesura a l’usuari mitjançant aquesta mateixa tasca. De forma contrària, les 
tasques d’adquisició i transferència no són paral·leles ni simultànies, de forma que quan una de 
les dues és troba en execució el sistema quedarà bloquejat fins que aquestes finalitzin. 

En cas d’estar activa la tasca d’enregistrament, aquesta llegirà els paquets prèviament 
emmagatzemats al mòdul anterior de manera endreçada, i, o bé els enregistrarà a la memòria 
permanent, o bé ens enviarà al dispositiu remot de control, segons quin sigui el mode de 
d’enregistrament seleccionat. En cas contrari de que estigui activa la tasca de transferència de 
dades, aquesta llegirà contínuament les dades enregistrades a la memòria permanent i les 
transmetrà cap el dispositiu de control. Totes dues situacions implicaran que el sistema tingui 
bloquejat el bucle de servei i per tant no pugui acceptar noves ordres. 

Si pel contrari no s’està realitzant cap tasca d’enregistrament ni transferència, el bucle de servei 
restarà a la espera de rebre la següent ordre. A més de les ordres relacionades amb tota la 
funcionalitat descrita sobre l’adquisició i transferència de dades, el bucle de servei ha de servir 
altres comandes, com gestionar la connexió amb el dispositiu de control, donar informació 
d’identificació del dispositiu o eliminar dades de la memòria permanent, entre d’altres que es 
veuran al següent quan s’analitzi la interfície software amb la que podrem gestionar el dispositiu. 

3.2.4. Element frontal de control (driver) del dispositiu d’adquisició-generació 

És d’interès que l’aplicació final implementi el patró Model View Controller (MVC), patró 
àmpliament assentat en l’àmbit de programació d’aplicacions amb interfície gràfica. Aquest patró 
separa els elements del sistema en 3 blocs fonamentals: 

 
Figura 3.8 – Descripció dels elements fonamentals del patró MVC i les interaccions entre ells 

 Vista: Implica la descripció dels elements que seran mostrats a l’usuari per pantalla 
(botons, gràfiques, menús desplegables, etc.). A quests elements permetran tant la 
interacció de l’usuari amb l’aplicació com la visualització de dades pel mateix. 

 Controlador: És la part que reacciona a les interaccions de l’usuari fetes sobre la vista i 
realitza les operacions pertinents a aquestes, modificant la vista i manipulant el model. 

 Model: És l’element més significatiu degut a que és el que conté les dades a mostrar a 
l’usuari. Rep ordres del controlador per tal de modificar el seu contingut i entrega les 
dades resultants a la vista per ser mostrades a l’usuari. 
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Llavors una part essencial del model constituirà el dispositiu remot com a font principal de dades. 
L’interacció amb aquest ha de ser totalment transparent a la resta d’elements que de l’aplicació, 
encarregant-se de tota la part de gestió de la connexió TCP/IP i el flux de dades que viatge a 
traves d’aquesta, oferint una interfície tancada que directament accepti ordres per a tal de dur a 
terme les tasques requerides sobre el dispositiu de generació-adquisició i entregui les dades 
resultants. 

Per a tal propòsit es decideix implementar aquest driver del dispositiu remot mitjançant la 
plataforma Java. La programació en aquesta plataforma es basada en llenguatge orientat a 
objectes, amb prestacions finals excel·lents i ràpid desenvolupament. Les aplicacions 
desenvolupades per Java es poden executar a qualsevol plataforma que disposi d’una màquina 
virtual Java, fet que permet la seva ràpida integració amb Matlab, degut a que el mateix disposa 
d’una màquina virtual Java executant tot el seu funcionament.  

Així doncs per tal de dur a terme aquest controlador és proposen les següents classes principals: 

 RP_ConnHandl: És el gestor principal de la connexió. Una instància d’aquesta classe 
implica directament la presencia d’un dispositiu connectat. Disposa de tot un seguit de 
mètodes per poder realitzar totes les operacions necessàries de control d’adquisició i 
gestió de mesures, completant així la interfície de control del driver del dispositiu remot. 
La resta de classes del driver s’encarreguen de la transferència de les dades resultants 
cap al dispositiu de control, i són entregades de sol·licituds sobre aquesta, és per tant 
l’origen de tota interacció amb el dispositiu. 

 Stream: Un cop s’ha establert connexió amb el dispositiu, aquest està llest per tal 
d’inicialitzar el subsistema de generació-adquisició. Al fer-ho, la instància de 
RP_ConnHandl, entrega una instancia de la classe Stream, que és un flux de dades 
unidireccional des de el dispositiu d’adquisició relatives al seu estat, així com els senyals 
per tal de poder obtenir la previsualització de la mesura, si aquesta està activada. Així 
doncs, completa la interfície del driver encarregada de donar la informació necessària per 
monitoritzar el funcionament del dispositiu en temps d’adquisició de dades.  

 Record: Quan sol·licitem dades corresponents a una mesura al dispositiu remot 
mitjançant la instància de RP_ConnHandl, aquesta ens retorna una instància de la classe 
Record. Aquesta classe gestiona el flux de dades corresponent a la transferència de la 
mesura, disposant de mètodes per tal d’obtenir els paquets de mostres dels senyals de 
tensió i corrent pel seu posterior processat. Amb aquesta última classe s’acaba de 
construir la interfície requerida del driver, completant la part relativa a la transferència de 
les mesures realitzades. 

Aquestes dues últimes classes necessiten cadascuna d’una tasca paral·lela interna, que seran 
implementades a les classes auxiliars StreamWorker i FetchWorker, per tal de gestionar la 
recepció de dades pels sockets de comunicació TCP/IP. Llavors les classes Stream i Record 
hauran d’implementar un monitor amb exclusió mútua entre aquests processos interns del driver 
que gestionen el flux de dades i la interfície de donada a la resta del model de l’aplicació. 
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Figura 3.9 – Detall de funcionament del driver del dispositiu remot implementat 

Com es pot apreciar a la figura 3.8, d’aquesta forma s’aconsegueix una estructura que fa 
totalment invisible a la resta de l’aplicació tota la part de la gestió TCP/IP de la comunicació del 
sistema. A més, es separa l’intercanvi de comandes i de dades en classes diferents i 
autogestionades amb processos interns, de manera que el fil principal d’execució del programa 
no serà bloquejat pels processos de transferències de dades, per tal podrà processar dades 
alhora que aquestes son transferides o restar a l’espera d’interaccions de l’usuari amb el sistema. 

Es de destacar el fet de que l’obtenció de dades relatives a mesures i l’intercanvi de comandes 
amb el dispositiu comparteixen el socket de comunicacions principal. Aquest fet és degut a que 
durant la transferència de dades el dispositiu no podrà acceptar cap altra comanda, per tant no 
és necessari l’ús de sockets distints. En canvi, pel cas de les dades de monitorització i 
previsualització, aquestes si que és necessari que siguin transferides durant tot el temps de 
funcionament del sistema d’adquisició, moment en el que es si que serà necessària la interacció 
entre l’usuari i el dispositiu, per tant si que cal fer servir un socket addicional. 

Finalment, per acabar de definir la interfície donada pel driver a la resta de l’aplicació per 
interactuar amb el dispositiu remot, així com les diferents funcionalitats que aquest podrà 
realitzar i la forma en la que les dades ens seran retornades,  es descriuran el conjunt de 
mètodes que el conformen aquesta interfície i la classe específica a la que es troben 
implementats. 

 RP_ConnHand: 
o Static String checkAvailable(String adress): Aquest mètode estàtic ens servirà per 

determinar la disponibilitat del dispositiu a una determinada adreça de xarxa. En 
cas de trobar el dispositiu, ens retornarà un string amb el identificador del 
dispositiu trobat. En cas de no trobar el dispositiu ens retornarà “none”. 

o RP_ConnHandl(String adress): És el constructor de la classe. Al instanciar la 
classe directament es realitzarà la connexió amb el dispositiu remot, per tant 
caldrà especificar la direcció IP del dispositiu mitjançant l’argument d’entrada. Si 
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no es troba el dispositiu, ens llençarà una excepció de la classe 
DeviceNotFoundException. 

o Void setDecFactor(int dec_factor) Aquest mètode permet modificar el factor de 
delmat del subsistema d’adquisició. Si es sol·licita amb el sistema de generació-
adquisicó actiu, els canvis es faran efectius el pròxim cop que aquest s’inicialitzi. 
Per defecte el sistema treballarà amb factor de delmat 8 si no s’especifica el 
contrari. 

o Void setAmplittude(float amplitude): Aquest mètode permet modificar l’amplitud pic 
a pic del senyal generat pel subsistema d’adquisició generació. Per defecte 
aquesta amplitud serà de 0.75mApp. 

o Void setPrebufferLength(double length): Aquest mètode permetrà ajustar el temps 
d’emmagatzematge al buffer del treballador d’adquisició (figura 3.4) mentre que 
l’enregistrament de la mesura estigui desactivat. Per defecte aquest valor està 
establert a 0 segons, es a dir, no hi ha pre-adquisició. 

o Stream initSys(): La crida d’aquest mètode inicialitzarà els subsistemes 
d’adquisició i generació del dispositiu i ens retornarà la corresponent instància de 
la classe Stream per tal de poder obtenir la monitorització del seu l’estat. 

o Void startPreview(): La crida d’aquest mètode activarà la previsualització. Les 
dades de previsualització seran entregades a la resta del model mitjançant la 
classe Stream 

o Void stopPreview(): De forma anàloga a l’anterior, detindrà la previsualització de 
la mesura. 

o Record localRecord(int samples): Aquest mètode ens permetrà enregistrar i 
transferir sense necessitat de passar per la memòria permanent del dispositiu 
remot el nombre de paquets de senyal especificat a l’argument d’entrada samples. 
Ens retornarà la instància de la classe record mitjançant la qual ens seran 
transferides les dades mesurades. Tot i no ser bloquejant i permetre la continuïtat 
del fil principal d’execució (amb l’objectiu de que aquest es pugui dedicar al 
processat de les dades conforme són transferides), el sistema no podrà acceptar 
noves comandes fins que no s’hagi finalitzat la transferència. 

o Int remoteRecord(int samples): Aquest mètode ens permetrà enregistrar a la 
memòria permanent del dispositiu remot el nombre de paquets de senyal 
especificat a l’argument d’entrada samples. En al seva crida, ens retornarà un 
nombre sencer corresponent a l’identificador de la mesura realitzada a la memòria 
del dispositiu remot, per tal de poder ser referit per a la seva posterior 
transferència. El sistema no podrà acceptar més comandes fins que l’operació 
d’enregistrament hagi finalitzat. 

o Int startRecording(): Aquest mètode ens permetrà inicialitzar l’enregistrament de 
les dades a la memòria permanent del dispositiu remot de forma indeterminada. El 
sistema romandrà emmagatzemant dades fins que es sol·liciti la seva detenció. 
De igual manera que en el cas anterior, ens retorna l’identificador de la mesura 
dins del dispositiu remot per poder ser referit posteriorment, i el sistema no podrà 
acceptar cap ordre excepte la de aturar l’enregistrament de dades. 

o Int stopRecording() : Finalitza el procés iniciat per la crida al mètode anterior. El 
sistema seguirà ocupat fins que finalitzi tot el bolcat de dades de la memòria 
volàtil a la memòria permanent del dispositiu. 

o Void stopSys(): La crida d’aquest mètode aturarà el subsistemes d’adquisició i 
generació. 

o Record fetchRecord(int record): La crida d’aquest mètode iniciarà la transferència 
d’una mesura prèviament enregistrada a la memòria permanent del dispositiu de 
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generació-adquisició. Aquesta mesura és referenciada segons l’argument 
d’entrada, on en aquest cas s’haurà d’especificar l’identificador obtingut en el 
moment de la seva realització. No és necessari que cap dels subsistemes 
d’adquisició generació estiguin actius per realitzar aquesta comanda 

o Void deleteRecord(int record): La crida d’aquest mètode eliminarà de la memòria 
permanent del dispositiu remot la mesura corresponent a l’identificador especificat 
a l’argument d’entrada, alliberant memòria d’emmagatzematge. 

o Void endConnection(): La crida d’aquest mètode alliberarà la connexió amb el 
dispositiu remot, de forma que aquest quedarà disponible per acceptar novament 
la connexió d’un dispositiu de control. 

 Stream: 
o Boolean previewEnabled(): Ens indica si la previsualització es troba activa o no 
o Boolean isRecording(): Ens indica si el subsistema d’adquisició està enregistrant 

dades de forma permanent o no 
o Boolean isConnected(): Ens indica si el flux de dades està actiu, i per tant el 

subsistema d’adquisició en funcionament. 
o Double[] getStatus(): Aquest mètode ens retorna un vector de 4 elements indicant 

l’estat del subsistema d’adquisició. Els elements d’aquest vector, de forma 
ordenada, son: 
 Nombre de paquets enregistrat: Ens indica la quantitat de  paquets de 

mostres temporals que ja han sigut estretes de la memòria volàtil i 
enregistrades a la memòria permanent del sistema 

 Nombre de paquets a la memòria volàtil: Ens indica la quantitat de paquets 
de mostres temporals enregistrades a la memòria volàtil. La suma dels 2 
valors anteriors ens dona el nombre d’espectres de la mesura actual en 
cas que el sistema es trobi enregistrant. 

 Taxa de mesura actual: Ens indica el nombre de paquets per segon que 
estan siguin obtinguts directament del mòdul d’adquisició, per tant es 
refereix a la taxa de mesura instantània. 

 Duració de la mesura actual: Ens indica la duració, en segons, de la 
mesura actual. 

o Frame getFrame(): Aquest mètode ens aporta les dades de previsualització de la 
mesura. Cal esmentar que ens retorna una classe que no s’ha presentat fins ara, 
degut a que només es fa servir amb l’objectiu de empaquetar les mostres dels 
senyals i el temps al que han estat adquirides, necessari únicament pel processat 
de dades de previsualització.  A continuació es llisten els mètodes d’aquesta 
classe accessibles per la resta del model: 
 Int[][] getSignals(): Aquest mètode torna la matriu de dades de mida 15625 

x 2 corresponent a les formes d’ona de tensió i corrent mesurades, per tal 
de ser posteriorment processades. 

 Double getCurrentTime(): Aquest mètode retorna l’instant de temps de 
captura dels senyals. 

 Double getStartTime(): Aquest mètode retorna l’instant d’inici de 
l’enregistrament actual. En cas de que el sistema no es trobi enregistrant 
dades aquests dos coincidiran 

 Record: 
o Int getSize(): Retorna el nombre de paquets de la mesura a transferir. 
o Boolean hasNextFrame(): Ens indica si queden paquets de dades pendents de 

transferir. 
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o Int[][] getNextFrame(): Ens retorna la matriu de dades 15625 x 2 corresponent a 
les formes d’ona de la tensió i corrent mesurades, per tal de ser posteriorment 
processades per l’obtenció d’un espectre d’impedància. 

o Double[] getTimeVector(): Ens retorna un vector el qual conté l’instant de temps 
relatiu al temps l’inici de l’enregistrament, de cada espectre d’impedància 
enregistrat. 

3.3. Processat i calibratge de les dades 

Dins la cadena de processat, hem vist que la funcionalitat de la Red Pitaya és doncs capturar els 
senyals de tensió i corrent sobre la càrrega mesurades pel front end i entregar-les al PC, en 
forma d’una successió de 15625 mostres digitals per a cadascuna d’elles. Implementar més 
processat a la Red Pitaya implicaria re programar la FPGA, i/o haver de implementar tasques de 
processat de senyal en llenguatge C, que pel cas d’un prototip implicaria costos de 
desenvolupament molt grans. 

És per tant raonable que tota la resta del processat s’implementi al PC, en un llenguatge que 
permeti un grau d’abstracció més elevat, com per exemple Matlab. De fet, i amb l’objectiu 
d’aportar una aplicació final de control auto continguda, aquest és un dels motius pels quals, de 
cara a la programació del driver del dispositiu, s’ha tingut cura que aquest sigui integrable a 
Matlab.  

A l’estat de la tècnica ja hem plantejat la proposta d’un esquema de processat, segons es fa 
actualment al departament amb altres dispositius. En concret en aquest projecte, es proposa 
afegir un filtrat sobre les mostres temporals abans de la seva transformació amb la FFT, resultant 
en l’esquema de processat de la figura 3.9. 

 
Figura 3.10 – Descripcio del sistema des del punt de vista del processat de senyal 

En els següents apartats es justificarà l’ús d’aquests filtres, i de la resta d’elements que hagin 
estar afegits en conseqüència de la presència d’aquests, així com es descriurà la implementació 
realitzada del processament i l’obtenció dels paràmetres de calibratge amb funcions de Matlab. 

Cal esmentar que addicionalment també es realitza un posterior adjust a  model de les dades 
d’impedància obtingudes, obtenint els paràmetres del model de Cole-Cole que ajusten amb 
mínim error quadràtic als valors discrets de la impedància mesurada. Aquest fet ens permet fer 
una reducció del nombre de característiques, de 26 complexes a 4 reals, per tal de definir 
l’espectre d’impedància i permetre el seu posterior us, per exemple, en Machine Learning. A més, 
el diagrama de Wessel és molt sensible a petits canvis, i segons com pot quedar ininterpretable 
si directament es realitza amb les dades obtingudes. Un ajustament a model soluciona aquests 
aspectes. 
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3.3.1. Aplicacions del filtratge òptim en la equalització de canal. Integració dins del 
sistema 

La teoria de filtratge òptim (o filtrat de Wiener) es centra en trobar el filtre amb resposta 
impulsional hopt[n] tal que, donat un senyal d’entrada x[n] i un senyal de referència d[n], al filtrar 
x[n] pel filtre objectiu, s’obtingui una aproximació de mínim error quadràtic mig de d[n] a la sortida 
d’aquest. 

 
Figura 3.11 – Descripció gràfica del filtrat de Wiener 

Si suposem que l’efecte d’un determinat canal digital equivalent es pot modelar com un sistema 
lineal amb resposta impulsional hc[n] i soroll additiu, e introduïm el senyal de referència d[n] al 
canal, de forma que a la sortida tenim x[n], com es mostra a la figura 3.12 

 
Figura 3.12 – Model d’un canal digital basat en un sistema lineal amb soroll additiu 

Llavors el filtre de Wiener sería el que aconseguiria, al aplicar-lo a la sortida del canal, la 
aproximació de mínim error quadràtic de d[n] i, per tant, la millor compensació dels efectes del 
canal. Aquesta tècnica és àmpliament utilitzada en diversos sistemes de comunicacions mòbils 
com per exemple GSM. 

La nostra proposta es fer servir aquesta tècnica, de manera complementària a la post 
compensació dels valors de la impedància ja proposada, per aconseguir una equalització dels 
canals de lectura de tensió i corrent del front end, assumint que aquests, respecte el senyal 
d’excitació, segueixen el model de la figura 3.11. Aquesta assumpció serà vàlida sempre que hi 
hagi alguna càrrega connectada al front end. A més, en cas que aquesta carrega sigui purament 
resistiva i de 1kΩ, cap modificació que hi hagi a les formes d’ona de tensió i corrent mesurades 
respecte del senyal d’excitació serà causada per aquesta (veure la descripció del front end a 
l’apartat 2.1.1). Per tant, si al carregar el front end amb 1kΩ obtenim els filtres òptims per tal 
d’aconseguir la forma d’ona del senyal d’excitació en funció de les formes d’ona de tensió i 
corrent mesurades, aquests filtres seran els que millor compensin la distorsió introduïda pels 
elements de generació i mesura de senyal del front end. L’ús d’aquesta tècnica ha permès 
millorar notablement les prestacions del sistema quan s’utilitza en un marge estès respecte a la 
impedància de calibració. 

No s’han pogut verificar més aplicacions del filtre de Wiener dins del termini del projecte degut a 
la poca disponibilitat d’animals d’experimentació per la seva comprovació. No obstant, degut a 
l’èxit del seu us de la manera descrita, tal i com veurem quan mostrem els resultats obtinguts 
amb el prototip, tenim la hipòtesi de que també seria una tècnica útil per compensar, o almenys 
reduir, els efectes interferents que implica la mesura in-vivo amb catèters. Per aquest objectiu, 
proposem comparar les formes d’ona de tensió i corrent mesurades carregant el sistema de 
mesura amb la sang del pacient en 2 escenaris diferents. Al primer, disposaríem de la sang 
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dipositada en un contenidor per a suspensions cel·lulars i al segon ho faríem amb el catèter 
flotant dins la cavitat cardíaca. Computant el filtre de Wiener que permeti filtrar les mesures del 
segon escenari per tal d’obtenir les del primer, obtindríem el filtre òptim per tal de compensar 
l’efecte de la propagació dels senyals pel catèter i el contacte dels seus elèctrodes. 

La solució més adoptada alhora d’implementar el filtrat de Wiener, degut a la senzillesa analítica 
i computacional i la capacitat de generar sempre filtres estables, és la solució basada en un filtre 
Finite Impulse Response (FIR) seguint l’equació de Wiener–Hopf: 

	 	,  , 1 , …	, 1  ,  	  

Funció 3.1 – Equacions de Wiener-Hopf 

3.3.2. Estructura de dades resultant per les mesures i els paràmetres de calibratge i filtrat 

Abans de descriure els processos mitjançant els quals podem obtenir les dades finals 
d’impedància, és interessant veure com es gestionen el conjunt de dades resultants i 
necessàries per aquests mateixos, per tant de poder entendre, quan passem a descriure la 
implementació amb codi Matlab, quins son i com s’estructuren els paràmetres d’entrada i sortida 
de les mateixes.  

Tant les dades resultants de mesures com les dels punts de calibratge s’encapsularan mitjançant 
structs de dades Matlab. La definició dels camps de l’struct que contindrà dades del calibratge és 
la següent: 

 dec_factor: És el factor de delmat, pot ser 8, pel cas d’obtenir un espectre d’impedància 
com a resultat de mesurar els senyals temporals durant 1 ms, o 64, en cas de mesurar 
durant 8ms. 

 amplitude: Amplitud pic a pic de la forma d’ona de corrent a injectar 
 wc1, wv1, wc2, wv2: Aquests dos camps corresponen a la resposta impulsional dels 

filtres a aplicar sobre les dades temporals de les formes d’ona de tensió i corrent, 
respectivament. Els marcats amb 1 son els corresponents a la compensació dels canals 
de mesura del front end, els marcats amb 2 son els que quedan experimentals per a la 
compensació d’efectes del catèter. 

 freq_vector: Vector que conté les freqüències reals a les que es troben les components 
de la multisinus. 

 index: Vector que conté els índex de l’eix d’abscisses de la FFT on es troben les 
freqüències components de la multisinus. 

 A: Matriu que conté els paràmetres de calibratge, pot ser de mida 26x1 o 26x3, segons si 
la calibració és a 1 o 3 referències. 

Tots aquests camps també  estaran continguts en l’struct que contindrà dades de les mesures ja 
processades, on a més s’afegiran els següents camps: 

 Impedance: Serà el cell array que contindrà la successió d’espectres d’impedància. 
 cole_param: Paràmetres de la relaxació de Cole-Cole de l’ajust a model de l’espectre 

d’impedància. 
 time: Vector que conté la successió d’instants de temps, relatius al temps d’inici 

d’adquisició, en els que han estat mesurats cada espectre d’impedància. 
 date: Cadena de text definint el dia i la hora a la que la adquisició ha estat realitzada 
 avgfr: Taxa d’espectres per segons mitjana de l’adquisició. Típicament 100 a 1ms i 70 a 

8ms. 
 timelength: Duració temporal de l’adquisició. 
 length: Nombre d’espectres de l’adquisició 
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3.3.3. Implementació de les tasques de processat 

Les dades, entregades pel driver mitjançant les classes Stream i Record, han de ser 
immediatament processades al arribar al PC de control per tal de completar la cadena de 
processat. Per tant, i amb l’objectiu de continuar encapsulant el model de l’aplicació MVC de 
control, seran necessàries tota una sèrie de funcions de Matlab que, acceptant com a entrada les 
dades obtingudes d’aquestes classes i les prèviament aconseguides en l’obtenció dels 
paràmetres de calibratge,  entreguin les dades d’impedància ja processades, tal com s’ha descrit 
a l’apartat anterior. A continuació es llisten totes les funcions desenvolupades per Matlab que 
estan implicades en el processament de dades, la seva funcionalitat especifica i els seus 
paràmetres d’entrada i sortida.  

En concret comencem llistant aquelles que implementen la cadena de processat de manera 
genèrica: 

 [output] = normalizeSamplingFrequency(input,dec_factor): Aquesta funció 
específicament realitza el primer esglaó en la cadena de processat, que consisteix en la 
normalització de la freqüència de mostreig d’ambdós calibratge el factor de delmat, per tal 
de obtenir el factor de reajustament de la freqüència senyals a 1954Ms/s. Necessita dels 
senyals temporals directament com els entrega el driver de control i a part ha d’obtenir 
dels paràmetres de calibratge el factor de delmat. 

 [output] = filterSignals(input,wc,wv): Aquesta funció implementa sobre la 
parella de senyals continguda a la matriu input un filtrat FIR sobre ambdues formes d’ona, 
amb la resposta impulsional definides a wc i wv. 

 [zm] = obtainImpedanceSpectrum(signals,index): Aquesta funció implementa 
l’obtenció de les FFT, la selecció dels pics on es troben les senyals components, i 
posteriorment, obté el quocient entre els fasors seleccionats de tensió i corrent. Necessita 
doncs la parella de senyals temporals i el vector que contingui els index de la FFT on es 
troben els fasors de les senyals components.  

 [z] = getCalibratedImpedance(A,zm): Aquesta funció implementa el calibratge de 
les dades. Els paràmetres obtinguts de mesurar les referencies conegudes en el moment 
del calibratge s’emmagatzemen a la matriu A. zm és el resultat de la funció anteriorment 
descrita que obté la impedància en funció de les formes d’ona. 

 [parameters] = obtainColeParameters(impedance,f): Aquesta última funció, no 
explicitada dins la cadena de processat degut a que no forma part de l’obtenció de la 
impedància en sí, és la que s’encarrega d’obtenir els paràmetres de la relaxació de Cole-
Cole que ajusta a la impedància mesurada amb mínim error quadràtic mig. 

Les funcions anteriorment citades implementen cada etapa de la cadena de processat. En 
concret totes elles son cridades des de una única funció que, en funció d’un frame temporal dels 
senyals, obté totes les dades d’interès resultants de la computació d’un únic espectre 
d’impedància: 

 [signals,freqs,z,cole_param] = computeFrame(conn_param,raw_data): Com es 
pot apreciar accepta com a arguments els paràmetres de calibratge a conn_param i la 
matriu que conté la parella de formes d’ona a raw_data. Entrega totes les dades 
corresponents a les formes d’ona filtrades temporalment, les freqüències components, la 
impedància mesurada post calibratge i els paràmetres del model de Cole-Cole deduït 

Aquesta última funció serà cridada per altres que obtindran la estructura final de dades mostrada 
a l’apartat anterior. Per aquesta operació serà diferent si les dades tenen l’objectiu de conformar 
la previsualització o una mesura. Anem a veure el cas de la previsualització: 

 [data,skip] = dataFromPreview(frame,data,conn_param): Aquesta funció és la 
que permet monitoritzar la previsualització, tal com si es tractes d’una mesura, de tot el 
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contingut al buffer de dades del mòdul software treballador d’adquisició del dispositiu 
remot, implementant un finestra lliscant a les dades. Per això per a cada actualització 
necessita que se li passi una instancia de la classe Frame, que com hem comentat 
abans el driver ens entrega per tal d’encapsular els valors de les formes d’ona de tensió i 
corrent i informació temporal per tal de poder realitzar la sincronització entre ambdós 
buffers i el paquet de dades total resultat de l’anterior crida a aquesta mateixa funció, així 
com els paràmetres obtinguts en la etapa de calibratge. El seu resultat es el paquet de 
dades en el format adient per ser entregat a la vista de l’aplicació per tal que aquesta 
gestioni les possibles visualitzacions de la mateixa, així com una variable binària que ens 
indicarà si la sincronització amb el buffer remot està completada i, per tant, s’estan 
esborrant les dades mes antigues emmagatzemades. 

I pel cas de les mesures: 

 [data] = obtainData(report_handle,record,conn_param): En aquest cas, 
operem directament sobre una instancia de la classe Record del driver de connexió, per 
tal d’obtenir tots els frames de señal corresponents a una mesura, processar-los 
mitjançant computeFrame i empacar-los donant l’struct de dades mostrat a l’apartat 3.3.2. 
A més del record i els paràmetres del calibratge, també passem un handle a uns eixos 
gràfics per tal una barra que monitoritzi l’estat del procés, degut a que aquest, per una 
mesura d’uns 10 segons, es pot estendre al llarg d’un o dos minuts, i per a operacions 
tan llargues es convenient que l’usuari comprovi que l’aplicació està treballant per tal que 
no la tanqui creient que s’ha quedat bloquejada per error. 

3.3.4. Implementació de les tasques d’obtenció dels paràmetres de calibratge i filtres 
òptims 

De igual manera, per obtenir els paràmetres del punt de calibratge i els filtres de Wiener caldran 
una sèrie de funcions que, rebent dades de la classe Record del driver (en el calibratge no 
caldran en cap moment dades de la previsualització per tant no serà en cap moment necessari 
interactuar amb la classe Stream, veure apartat 3.2.4) i dades introduïdes per l’usuari (per tal de 
determinar els valors teòrics zc, veure apartat 2.1.3) permetin obtenir les dades requerides per 
particularitzar el calibratge: 

 [owc,owv] = 
getOptimalFilters(report_handle,signal,reference,validation,order): 
Aquesta funció permet fer un escaneig al llarg d’uns filtres, dels ordres determinats al 
vector ordre, per tal d’obtenir la realització que dóna resultats òptims del filtre de Wiener.  
A part del vector d’ordres necessita les matrius que contenen les parelles de senyals 
d’entrada, x[n], de referència, d[n], i altre realització dels senyals d’entrada x[n] per filtrar i 
avaluar l’error quadràtic mig, per seleccionar el filtre que doni resultats òptims en aquesta 
operació. Com l’operació pot ser llarga si es vol realitzar un anàlisi intensiu ampli sobre 
l’ordre dels filtres, també es dóna l’opció de mostrar el progres en un eix gràfic. En cas 
de que a reference es passi una matriu nul·la, s’agafarà la multisinus digital original com 
a referència. 

 [zmavg,vm] = 
averageImpedanceSpectrum(report_handle,record,wc,wv,dec_factor): Aquesta 
funció s’encarrega de promitjar una sèrie de mesures, sense aplicar calibratge, per tal 
d’obtenir les zmc per realitzar aquests. El promitjat es realitza per tal que les components 
aleatoris de les mesures no afectin al punt de calibratge, i així, la desviació respecte el 
valor real a les mesures, sigui de mitja zero. Per treballar s’han de passar els filtres sobre 
les mostres temporals i el factor de delmat, tots dos per tal de poder realitzar la primera 
etapa de processat (remostreig) i el filtrat sobre les mostres temporals, a més d’una 
instancia de la classe record que contingui les formes d’ona mesurades i el handle per tal 
de mostrar el progres. El resultat, a part de la mesura d’impedància promig, també dóna 
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la variància de les mesures realitzades, així es pot fer una valoració prèvia de la qualitat 
de les mesures. 

 [A] = getCalibrationMatrix(zmc1,zc1,zmc2,zc2,zmc3,zc3): Finalment, aquesta 
funció implementa l’obtenció de la matriu que conté els paràmetres de calibratge. Si les 
parelles zmc2 zc2, zmc3 zc3 són matrius buides s’implementarà calibratge a 1 referència. En 
cas contrari el calibratge serà a 3 referències. 

3.4. Aplicació final d’usuari 

Finalment es proposa pel prototip sota desenvolupament una aplicació que gestioni tots els 
elements anteriorment presentats, seguint el patró de programació MVC. Aquesta aplicació és 
desenvoluparà directament sobre Matlab, aprofitant el framework gràfic natiu del sistema per la 
realització de tots el components MVC. Tot i que no és la plataforma més adient per a la 
realització d’un instrument de mesura degut al seu alt nivell d’abstracció que afectarà al 
rendiment final, aquest mateix fet implica una velocitat de prototipatge molt elevada, per tal 
d’acomplir les dates objectius del projecte, i existeix software que permet fer la portabilitat 
d’scripts de Matlab a diversos llenguatges més adients per una plataforma final. Aquests motius 
fan que l’elecció de Matlab sigui la més adient pel procés de desenvolupament. 

Pel desenvolupament de l’aplicació és proposa a la figura 3.9 el diagrama funcional d’interacció 
entre els distints elements que la conformen: 

 
Figura 3.13 – Diagrama funcional dels distints elements de l’aplicació d’usuari, explicitant les interaccions entre els elements Model, Vista i Controlador, així com el 

flux de dades dins el Model 

Com a tota aplicació MVC, el model simbolitza les dades que l’usuari ha de manipular i 
visualitzar. Els elements del mateix relatius específicament al procés d’obtenció de mesures 
(driver del dispositiu i etapa de processat) ja han estat prèviament definits. No obstant, per donar 
l’auto consistència requerida per complir els requeriments del patró MVC, calen de més elements 
que finalment encapsulin totalment tots els aspectes relatius a les dades i les manipulacions 
sobre aquestes, per exemple un sistema d’arxius per emmagatzemar mesures ja realitzades i tot 
un seguit de funcions per tal de realitzar operacions sobre aquests arxius. Al resultat final, el 
controlador ha de disposar d’una interfície tancada, en aquest cas composada per una sèrie de 
funcions Matlab, per tal d’operar amb aquest model de forma totalment transparent. 

La vista simbolitza tota la interacció entre l’aplicació i l’usuari, tant la referida a mostrar dades 
com la referida a rebre ordres. És a dir, serà tot el conjunt de controls que apareixeran 
disponibles a l’usuari (botons per iniciar/aturar el dispositiu, iniciar/aturar una mesura, etc...) com 
totes les vies per representar dades a l’usuari (gràfiques, cadenes de text, etc...). En l’entorn 
gràfic de Matlab, tots aquests elements queden referits mitjançant un identificador numèric únic 
anomenat handle. A més del handle, cada element disposa d’un conjunt de característiques que 
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alteraran el seu comportament o la manera en la que aquests són mostrats a l’usuari, a més de 
poder canviar el seu valor segons la interacció que aquest hagi realitzat (per exemple al canviar 
la posició d’un control lliscant) o segons ordres del controlador (per exemple desactivar el botó 
que permeti l’inici d’una captura un cop s’hagi aturat el dispositiu o actualitzant les dades 
mostrades a una gràfica). 

Finalment, el controlador és l’etapa que uneix els dos altres elements. Cada cop que l’usuari 
realitzi una interacció amb la vista, el controlador ha de determinar quin ha estat l’element sobre 
el qual ha estat realitzat aquesta interacció, llegir l’estat de les característiques dels elements de 
la vista que puguin modificar les accions pertinents a la interacció de l’usuari, realitzar les 
conseqüents operacions sobre el model, i actualitzar les característiques dels elements de la 
vista per adequar-se al nou estat de l’aplicació i mostrar les dades que hagin pogut ser 
entregades com a conseqüència de les operacions realitzades sobre el model. Això es realitza 
mitjançant un conjunt de funcions anomenades callbacks, les quals contenen les operacions a 
realitzar segons cada tipus d’interacció diferent que pugui fer l’usuari. 

El disseny del controlador acaba estant estretament lligat a la funcionalitat requerida de 
l’aplicació, fent innecessari més descripció sobre aquest que l’esmentada funcionalitat. Es 
dedicarà un apartat a aquest capítol a la descripció d’aquesta funcionalitat. De forma semblant, 
el model també està estretament lligat a la funcionalitat de l’aplicació, no obstant en aquest cas 
no serà suficient amb la descripció de la funcionalitat per tal d’entendre totalment el seu 
funcionament, motiu pel qual dedicarem un apartat a la definició completa d’aquest model i la 
interfície per tal de que sigui gestionat des de el controlador.  

La vista, en el cas del framework gràfic de Matlab, és desenvolupa mitjançant l’eina Grafical User 
Interface Development Environtment (GUIDE) de Matlab. Aquesta eina genera uns arxius .fig 
que defineixen la distribució d’elements a la interfície. En aquest moment s’haurà de definir el 
handle de cada element, el valor per defecte de les seves característiques i relacionar-lo amb la 
respectiva funció de callback del controlador, que respondrà a les interaccions de l’usuari amb 
l’element en qüestió. En temps d’execució, el framework gràfic de Matlab ens aporta les funcions 
get i set, que permeten llegir i modificar valors de les característiques d’aquests elements, als 
quals ens referirem mitjançant el seu handle. Habitualment s’acostumen a fer crides directament 
a aquestes funcions des de el controlador per tal d’interactuar amb la vista, però en certes 
ocasions les actualitzacions de la vista acaben estan compostes de diverses accions complexes 
que poden resultar en un codi no correctament encapsulat si aquestes son escrites directament 
sobre el controlador. En el nostre cas en concret, les graficacions de dades requereixen d’un 
seguit d’accions (actualitzar títols o llegendes, ordenar les dades d’una manera determinada, 
canviar la direcció dels eixos, l’angle de visualització, etc.). A més, la gestió de les múltiples 
graficacions que podran ser vistes per pantalla, faran que sigui estrictament necessari 
encapsular aquesta part del programa mitjançant una col·lecció de funcions específiques. 
Dedicarem un apartat a definir quines són aquestes graficacions i la funció que hem 
desenvolupat per Matlab associada a cadascuna d’elles, així com les funcions que gestionen tot 
el conjunt de graficacions mostrades per pantalla simultàniament. 

3.4.1. Descripció de la funcionalitat de l’aplicació. 

Com a requisit del projecte s’ha plantejat la integració de totes les tasques relatives a l’ús del 
prototip i la gestió de les dades generades en una única aplicació. Això implica que l’aplicació 
haurà de donar una solució per tal de satisfer totes les següents necessitats: 

 Interfície per tal de realitzar la vinculació entre el PC i el dispositiu remot de mesura, de 
forma que es generi un arxiu vinculat expressament al dispositiu per tal de simbolitzar-lo, 
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de forma abstracta, com un arxiu gestionable des de el sistema de fitxers del sistema 
operatiu del PC de control. 

 S’ha de poder carregar una vinculació anteriorment realitzada amb el dispositiu, de forma 
que, si l’escenari d’us del dispositiu no ha canviat, no calgui la introducció de cap dada 
per part de l’usuari, únicament carregar l’arxiu de vinculació. Alhora també ha de donar la 
opció de canviar aquests paràmetres sense la necessitat de generar un nou arxiu. 

Aquestes funcionalitats descrites responen a la necessitat de realitzar una connexió i vinculació 
amb el dispositiu. Cada arxiu de vinculació generat, estarà vinculat de forma única a un dispositiu, 
però podrem tindre diversos arxius de vinculació del mateix dispositiu. Com veurem a 
continuació, aquest arxiu no guardarà únicament paràmetres relatius a la connexió amb el 
dispositiu (que, de fet, son només l’adreça IP i l’identificador del dispositiu) sinó que formarà part 
de tot l’encapsulatge del model de l’aplicació i, per tant, assistirà la captura, emmagatzematge, 
transferència i la resta de possibles operacions a realitzar sobre les mesures. D’aquesta manera 
es podrà, per exemple, dur a termes 2 projectes distints que requereixin mesura de 
bioimpedància amb el mateix dispositiu, disposant d’un arxiu de vinculació diferent per cada 
projecte, sense que les operacions realitzades sobre el dispositiu quan aquest està essent 
controlat pel un arxiu afectin en absolut a les realitzades quan està essent controlat per altre. 

A més també caldrà aportar les següents funcionalitats: 

 Interfície per tal de gestionar i actuar sobre els paràmetres dels mòduls d’adquisició i 
captura, que són l’amplitud del senyal d’excitació i el temps de captura per cada espectre 
(ajustat mitjançant el factor de delmat, veure apartat 3.2.1). 

 Interfície per tal de seleccionar el calibratge (1 o 3 referències, veure apartat 2.1.3), així 
com obtenir els seus paràmetres que seran posteriorment necessaris al processat (veure 
apartat 3.3.1). 

 Interfície per tal de seleccionar la compensació dels canals d’adquisició del front end i/o 
catèter (veure apartat 3.3.2) així com obtenir els seus paràmetres que seran 
posteriorment necessaris al processat (veure apartat 3.3.1). 

Aquestes necessitats descrites són les relatives a configurar el dispositiu per tal de que quedi 
llest per la realització de mesures. Un cop s’han realitzat aquestes tasques, i s’han obtingut 
d’elles els paràmetres per tal d’utilitzar el dispositiu, aquests han de quedar enregistrats de forma 
permanent mitjançant l’ús de l’arxiu de vinculació, de forma que per posteriors usos del dispositiu 
no s’hagin de repetir. Alhora, s’ha d’entendre que les situacions que determinaran aquests 
paràmetres poden canviar en qualsevol moment, per tant s’ha de donar també la opció de poder 
ser modificats posteriorment. 

Havent definit les funcionalitats necessàries per tal de configurar el dispositiu, a continuació es 
llistaran aquelles referents a la realització, gestió i transferència de mesures. 

 S’ha de poder actuar sobre el control dels subsistemes de generació i adquisició de 
senyal per tal d’iniciar/aturar el seu funcionament, així com donar interfície per actuar 
sobre els distints modes d’adquisició i enregistrar mesures. 

 En temps de mesura s’ha d’oferir a l’usuari l’opció de previsualitzar de forma instantània 
la mesura actual, de forma independent a que hi hagi o no un procés d’adquisició en curs. 

 S’ha de mantindré una relació amb les mesures realitzades emmagatzemades encara de 
forma remota al dispositiu, pendent de ser transferides i processades. Aquesta part serà 
crucial, degut a que s’haurà de vincular cada adquisició amb els paràmetres de calibratge 
i filtrat que permeten obtenir la mesura final d’impedància. A més, per tal de fer mes 
còmoda la gestió, s’ha de poder donar un nom individual a les mesures.  
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 Finalment, s’ha de poder transferir i processar totes les mesures emmagatzemades al 
dispositiu des de la pròpia aplicació. Un cop transferides i processades no hi ha cap 
necessitat de guardar la informació referent a les formes d’ona de tensió i corrent, per 
tant no es guardaran al dispositiu de control i, a més, s’ha de donar l’opció a l’usuari de 
poder-les esborrar del dispositiu remot. 

Aquestes necessitats descrites son les relatives al procés de mesura en si. Les mesures 
finalment transferides i ja processades hauran de ser emmagatzemades al mateix arxiu de 
vinculació que vam generar al principi, així com la informació que caldrà per posteriorment 
transferir i processar les que encara estiguin emmagatzemades com a informació de les formes 
d’ona al dispositiu remot.  

Finalment, un cop s’han definit totes les funcionalitats requerides per realitzar i transferir les 
mesures, cal descriure les funcionalitats per visualitzar-les. 

 Per tal de visualitzar mesures ja realitzades i transferides no ha de ser necessària la 
presència del dispositiu remot, per tant l’aplicació haurà de poder funcionar sense la 
presència del mateix. 

 Alhora de visualitzar les mesures, s’han de poder seleccionar subsegments i realitzar 
filtrats de mitjana, per tal de millorar la interpretabilitat d’aquestes. 

 Quan les mesures hagin estar editades, seleccionant el subsegment d’interès i el 
promitjat que es vulgui realitzar, aquesta s’ha de poder emmagatzemar novament, com si 
directament es tractes d’una mesura 

 S’han d’oferir diverses visualitzacions d’utilitat, tant referides a tota la mesura completa 
(espectrograma 3D, evolució 2D a una freqüència concreta, etc.), com a cadascun dels 
espectres d’impedància que la composen (diagrama de Wessel, mòdul de la impedància, 
etc.) 

 Addicionalment, s’ha de poder disposar d’una mesura amb totes les característiques 
descrites instantàniament en pantalla, sense haver de passar pel tot el procés 
d’emmagatzematge remot i posterior transferència. 

Amb l’objectiu de realitzar l’aplicació, que com es pot comprovar en la descripció de la 
funcionalitat serà especialment complexa, es proposa seguir l’esquema de llançador-aplicacions. 
En aquest esquema, altament fet servir en programes que embarquen un seguit de funcionalitats 
específiques diverses (Adobe, Nero, etc.), hi ha un punt de partida de l’aplicació, que és 
l’anomenat llançador. Aquest llançador serà el que permeti fer les operacions inicialment llistades 
i, per tant, establir el vincle amb el dispositiu remot o carregar un vincle anteriorment establert. 
Posteriorment, permetrà el llançament de sub-aplicacions específiques per dur a terme cada 
tasca (configuració/calibració, captura i visualització) 

 
Figura 3.14 – Llançador de l’aplicació final d’usuari, on s’aprecien el botons per generar una nova vinculació, obrir una vinculació prèviament generada o llençar 

cadascuna de les aplicacions específiques que implementen les funcionalitats descrites 
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3.4.2. Encapsulat final del model 

Referent a l’encapsulat del model i la interfície d’accés al mateix des del controlador, s’han definit 
exhaustivament en l’àmbit referent al driver del dispositiu remot i l’etapa de processat de les 
dades. No obstant com s’ha vist en la descripció de la funcionalitat de l’aplicació, aquests 
elements no seran suficients per conformar el model complet de l’aplicació, necessitant encara 
d’una interfície software per actuar amb l’arxiu de vinculació i per actuar sobre l’etapa d’edició 
posterior de les dades. 

 
Figura 3.15 – Detall dels camps principals de l’arxiu de vinculació que dóna unicitat al model de l’aplicació 

A continuació es descriu l’estructura de dades que tindrà l’arxiu de vinculació: 

 conn_param: Struct que, part dels paràmetres que defineixen el punt de calibratge, tal i 
com es mostra a l’apartat 3.2.2, també contindrà aquells necessaris per establir la 
connexió i vincular de forma única el dispositiu remot, que son: 

o device_id: Cadena de text que identifica el dispositiu remot, per tal de que l’arxiu 
de connexió únicament pugui actuar sobre aquest dispositiu. Durant el temps de 
vida de l’arxiu de connexió, roman sempre constant: 

o ip: Cadena de text que conté l’adreça ip del dispositiu remot. Com l’escenari de 
mesura pot variar al llarg del temps de vida de l’arxiu de vinculació, per exemple, 
quan es realitzen mesures al laboratori d’experimentació animal extern a les 
instal·lacions del grup de recerca i, posteriorment, es transfereixen al nostre 
laboratori per interpretar-les, aquesta pot canviar durant el temps de vida de l’arxiu. 
No obstant s’emmagatzema per que, en cas de que no canviï, fer més àgil la 
connexió. 

 Local: Conté totes les dades ja transferides i processades. Per agilitat en l’us conté 2 
camps elementals: 

o names: Llistat de noms de les mesures, per ser referides còmodament per l’usuari. 
S’implementa amb un cell array que conté les cadenes de text a cada posició. A 
nivell d’aplicació, aquesta es refereix a les mesures mitjançant un identificador 
sencer que es relaciona amb la posició de cada mesura dins del cell array. 

o data: Cell array on cada entrada és un struct que conté la mesura amb els camps 
que es defineixen a l’apartat 3.3.2. 

 Remote: Llistat e informació sobre les mesures realitzades que encara estan 
emmagatzemades en forma de formes d’ona al dispositiu remot. També està format per 2 
camps principals: 

o names: llistat de noms, idèntic al cas anterior. 
o data: en aquest cas, s’emmagatzema directament l’struct conn_param actiu en el 

moment en que es va realitzar la mesura, és a dir, a falta de la informació de la 
impedància, conté la informació del punt de calibratge necessari per obtenir la 
informació d’impedància en funció de les formes d’ones emmagatzemades al 
dispositiu remot i pendent de ser transferides. Com ha de mantenir la relació amb 
la mesura emmagatzemada remotament, s’afegeix el camp record_id, que conté 
l’identificador numèric per referir-se a la mesura remota entregat pel driver de 
control en el moment de fer la mesura (veure apartat 3.2.2). 
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Tot seguit, es descriuen les funcions Matlab desenvolupades per dur a terme la gestió sobre 
aquest arxiu, així com la seva funcionalitat específica i els seus paràmetres d’entrada i sortida: 

 [conn_param,local,remote] = 
saveConnectionFile(pathname,filename,conn_param,local,remote): Aquesta 
funció permet generar, a la ruta especificada a pathname, un axiu de vinculació, amb el 
nom especificat a filename, inicialitzat amb els paràmetres primaris especificats a 
conn_param, local i remote. La funció retorna aquesta mateixa terna de valors, tot i que 
en aquest cas no és necessari, es fa per tal d’unificar la interfície de les funcions d’accés 
a l’arxiu, que totes retornaran els mateixos valors. 

 [conn_param,local,remote] = 
updateConnectionFile(pathname,filename,conn_param,add_local,add_remote): 
En aquest cas s’actualitzaran aquells valors elementals de l’arxiu de connexions que no 
siguin passats a la funció com una matriu buida, sobre l’arxiu amb la ruta i nom 
especificats als arguments d’entrada de la funció. Des del controlador principalment 
cridarem aquesta funció per actualitzar dades com l’adreça ip o paràmetres de calibratge, 
però també dona una interfície còmode a les funcions seran descrites a continuació per 
actuar sobre l’arxiu de vinculació. 

 [conn_param,local_names,remote_names] = 
addRemote(pathname,filename,add_remote): Enregistra a l’arxiu de vinculació una 
nova entrada per dades remotes. 

 [conn_param,local_names,remote_names] = 
addLocal(pathname,filename,add_local): Enregistra a l’arxiu de vinculació una 
nova entrada de dades d’impedància ja processades. 

 [conn_param,local_names,remote_names] = 
deleteRemote(pathname,filename,index): Elimina de l’arxiu de vinculació la entrada 
corresponent a dades remotes identificada per l’identificador índex. 

 [conn_param,local_names,remote_names] = 
deleteLocal(pathname,filename,index):  Elimina de l’arxiu de vinculació la entrada 
corresponent a dades d’impedància ja transferides i processades identificada per 
l’identificador índex. 

I finalment, la etapa d’edició i formatjat de dades s’implementa en una única funció. Abans de ser 
entregades a la vista, totes les dades han de passar per aquesta funció per tal d’afegir informació 
específica que la vista necessita per mostrar-la, així com realitzar les operacions d’edició 
desitjades: 

 [data] = editData(report_handle,init_frame,end_frame,average,input): 
Aquesta última funció exposada pel model, permet selccionar un subfragment de la 
mesura, iniciat al frame init_frame i finalitzat al especificat al paràmetre end_frame, a més 
de realitzar el promitjat, implementat amb un filtre de mitjana rectangular i no causal, del 
nombre d’espectres d’impedància especificat a average, sobre les dades d’entrada que li 
passem per input. 

3.4.3. Representació gràfica de les dades 

Finalment, una part essencial del prototip consta de mostrar les dades mesurades a l’usuari. 
Com s’ha introduït, aquesta representació de les dades implica comandes per part del 
controlador sobre elements de la vista que és interessant d’encapsular, per tal d’evitar que les 
comandes estrictament relacionades amb la representació d’un tipus de gràfica es facin de forma 
explícita al controlador. A més, és necessari disposar d’una interfície que, amb l’estructura de 
dades que finalment genera el model (veure apartat 3.3.2), permeti directament gestionar totes 
les possibles visualitzacions que l’usuari tingui actives sobre les dades en concret. 
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Amb aquest propòsit, primer es llistaran totes les possibles representacions que es poden obtenir 
de les dades i en que situació estaran aquestes disponibles, així com la funció Matlab que 
permet realitzar cadascuna d’aquestes representacions: 

 Formes d’ona de tensió i corrent: Durant el temps d’adquisició i amb la previsualització 
activada, l’usuari podrà visualitzar directament les formes d’ona de tensió i corrent sobre 
la càrrega. Tot i que no aporta informació d’interès sobre la mesura, permet comprovar 
que el dispositiu estigui treballant correctament. Aquesta representació es farà mitjançant 
la funció plotWaveform(axes_handler,signal,dec_factor). 

 Mòdul de la impedància: Representat mitjançant 
plotImpedanceMod(axes_handler,freqs,impedance,cole_params,axis_limits). 
Permet mostrar el mòdul directament mesurat o l’obtingut dels paràmetres de 
l’ajustament al model de Cole-Cole, així com determinar un auto ajustament dels eixos 
deixant el paràmetre axis_limits com a una matriu buida o passant un vector que 
contingui els 4 valors numèrics que representen els límits dels eixos. 

 Fase de la impedància: Amb opcions idèntiques al cas anterior, s’implementa a 
plotImpedanceAngle(axes_handler,freqs,impedance,cole_params,axis_limits). 

 Per finalitzar les representacions d’un únic espectre d’impedància, amb 
plotWesselDiagram(axes_handler,impedance,cole_params,axis_limits) podem 
representar, amb opcions idèntiques als dos casos anteriors, la part imaginaria de la 
impedància canviada de signe respecte de la part real. 

 Totes les representacions anteriors per a espectres únics es poden replicar idènticament 
en 3D, afegint un nou eix per la evolució temporal, amb les funcions: 
surfImpedance(axes_handle,time,impedance,freqs,cole_param,view_angle), la 
qual donaria lloc a la representació coneguda com a espectrograma, 
surfImpedanceAngle(axes_handle,frames,impedance,freqs,cole_param,view_ang
le), donant la mateixa representació però en aquest cas de la fase, i 
surfWessel(axes_handle,frames,impedance,cole_param,view_angle) per veure la 
representació en 3 de la evolució temporal del diagrama de Wessel. 

 Com en ocasions la representació 3D dóna a una pèrdua en la exactitud numèrica de les 
representacions, tot i augmentar la interpretació conceptual d’aquesta, és dóna també la 
opció de representar sobre la mateixa gràfica la evolució temporal concreta de la 
impedància les freqüències sol·licitades per l’usuari en una mateixa gràfica, amb funcions 
diferents per representar el mòdul i la fase. Aquestes representacions s’implementen a 
les funcions 
plotImpedanceModEvolution(axes_handle,data,active_freq_list,freq_names,co
le_param) i 
plotImpedanceAngleEvolution(axes_handle,data,active_freq_list,freq_names,
cole_param). 

 A més, quan es promitja la mesura amb editData, aquesta afegeix informació de la 
variància calculada per a cada espectre resultant, per poder avaluar la qualitat de les 
mesures. Aquesta variància pot ser també representada espectre a espectre, en 3D o em 
2D, amb les funcions 
plotVariance(axes_handle,freqs,variance,impedance,axis_limits), 
surfVariance(axes_handle,frames,freqs,variance) i 
plotImpedanceVarianceEvolution(axes_handle,data,active_freq_list,freq_nam
es). 

Amb l’objectiu de donar llibertat a l’usuari, la vista permet seleccionar el nombre de graficacions 
a visualitzar, la seva localització i el seu contingut de manera lliure e independent. En l’apartat 4, 
en el que comprovarem resultats de mesures realitzades amb el prototip, es podrà apreciar 
aquest aspecte. 
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4. Resultats 

A continuació veurem el resultat de mesures realitzades amb el prototip, demostrant que els 
requisits de prestacions del prototip de mesura han estat assolits. 

Totes les mesures han estat realitzades afegint el filtrat de Wiener i calibratge a 3 referencies, on 
s’han calibrat amb resistències de 1kΩ, 25.5Ω i una xarxa de Debye amb paràmetres R0 = 153Ω, 
R∞ =62Ω i fc = 44.8kHz. 

4.1.1. Mesures estàtiques sobre resistències i xarxes RC amb relaxació de Debye 

 Les mesures estàtiques han estat realitzades sobre resistències de valors nominals de 510Ω, 
100Ω i sobre les xarxes RC que presenten una impedància amb relaxació de Debye de la figura 
4.1: 

 

Figura 4.1 – Xarxes RC utilitzades en la validació del prototip 

Aquestes mesures han estat realitzades exactament sobre els mateixos components amb 
l’analitzador d’impedàncies HP4192, a continuació es mostren superposades les mesures 
obtingudes amb l’analitzador d’HP i el prototip desenvolupat al projecte: 

 

Figura 4.2 – Mesura del mòdul i la fase d’una resistència de 100Ω amb el prototip i l’instrument de mesura HP4192 
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Com es pot comprovar la desviació respecte el valor real és de ±1.5Ω pel mòdul i ±0.6º per la 
fase, resultats més que acceptables tenint en compte l’aspecte dinàmic. Cal a comentar que pel 
cas de realitzar la mesura amb l’HP, s’ha realitzat excitant la càrrega amb senyals sinusoïdals 
purs, fent l’anàlisi exhaustivament al llarg dels 26 punts freqüencials, donant en cada mesura 
temps a estabilitzar el pont autobalancejat del dispositiu durant alguns segons. El nostre prototip 
recordem que ha fet la mesura complerta en el transcurs d’1ms. Per avaluar la repetibilitat de la 
mesura obtinguda s’ha analitzat la variància de la mateixa, com es mostra a la figura 4.3: 

 

Figura 4.3 – Variància de la mesura sobre la resistència de 100Ω 

A la component de 3kHz, que és la que presenta més variància, la relació entre aquesta i el valor 
quadràtic mig mesurat és de -43dB, 13dB per sobre dels requisits del projecte. Repetint 
exactament les mateixes mesures per la resistència de 510 Ohm: 

  

Figura 4.4 – Mòdul i fase de la mesura sobre la resistència de 510Ohm, novament amb el prototip desenvolupat i el mesurador d’impedàncies HP4192 
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En aquest cas s’aprecia un offset respecte el valor real més pronunciat, essent aquest del 2.5%. 
Cal comentar que els valors de referència per la calibratge han sigut els nominals, fet habitual 
alhora de calibrar per fer-ho de forma ràpida. A més, el promitjat realitzar per obtenir els valors 
mesurats de les impedàncies teòriques de calibratge ha estat de 100 espectres, amb un promitjat 
més fort es poden aconseguir calibratges més precisos. Analitzant novament la variància: 

 

Figura 4.5 – Variància de la mesura sobre la resistència de 510Ω 

En aquest cas, la component més afectada per la variància continua presentat una relació 
d’amplitud de -52dB, altre cop molt per sobre dels requisits del projecte. 

Repetint la comparativa entre el prototip i l’instrument HP4192 per les mesures realitzades sobre 
les xarxes RC amb impedància de Debye: 

 
Figura 4.6 – Mesura sobre la xarxa RC dela figura 4.1 anomenada net1 
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Figura 4.7 – Mesura sobre la xarxa RC de la figura 4.1 anomenada net2 

 

Les variàncies ja han estat analitzades pel cas de les resistències, fet que fa innecessari tornar-
les a analitzar. Dels resultats vistos a les figures 4.6 i 4.7 podem dir que al allunyar-nos de la 
impedància central de calibratge hi ha una pèrdua d’exactitud, fet que es pot tornar a atribuir a la 
imprecisió de la calibratge al haver fet servir els valors nominals com els coneguts. No obstant, 
en resum es pot dir que la qualitat de les mesures és bona, tenint en comptes les diferencies 
tècniques entre el prototip de mesura i l’instrument de referència i el fet que a les mesures sobre 
sistemes biològics hi ha una variabilitat inter-subjecte que fa que els estimadors no estiguin 
basats en valors absoluts sinó en relacions i mesures diferencials. .  

Aquestes mesures han estat preses amb l’aplicació de control i visualització prototipada del 
projecte que, al ser desenvolupada sobre Matlab, ens ha permès obtenir aquestes gràfiques 
comparatives. No obstant per mostrar la interfície de visualització desenvolupada també 
s’afegeixen captures de pantalla de l’operació de l’aplicació: 
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Figura 4.8 – Visualització de la mesura sobre la resistència de 100Ω. A la esquerra mòdul i fase en 3D, a la dreta, evolució del mòdul i fase en 2D de 4 freqüencies 

concretes 

 
Figura 4.8 – Mesura realitzada sobre la resistència de 100Ω, en aquest cas es pot apreciar el tall d’un espectre d’impedància, juntament amb la varianca (esquerra) i 

l’evolució de la fase de la impedància i la seva variància (dreta)  
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Figura 4.9 – Mesura realitzada sobre la xarxa RC de la figura 4.1 anomenada net1, a la esquerra evolució del mòdul i la fase en 3D, a la dreta, diagrama de Wessel i 
evolució de la fase 

4.1.2. Mesures dinàmiques amb elèctrodes sobre la pell 

A més de les mesures realitzades sobre impedàncies estàtiques sintetitzades s’han realitzat 
també mesures connectant els elèctrodes als braços d’un subjecte de proves. En la primera 
ocasió, el subjecte flexionava el braç, obtenint els resultats que es mostren a les dues pròximes 
figures:  

 

Figura 4.10 – Mesura de la impedància del braç d’un subjecte de proves, realitzant compressions amb la mà, que donen lloc a increments de 60Ω el mòdul en la 
impedància mesurada i 8º en la fase. 
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Figura 4.11 – Mateix escenari que la figura 4.10, en aquest cas mostrant un únic espectre d’impedància al centre de la mesura, excepte per la representació mostrada 
a dalt a la dreta.  En aquesta figura, totes les figures mostrades tenen un ajustament al model de Cole-Cole. 

Podem apreciar com, en el cas de mesurar amb elèctrodes, s’aprecia una contaminació a la més 
baixa de les components freqüencials (1kHz) degut a la impedància d’elèctrode. Amb l’ajust a 
model s’aconsegueix ignorar aquest efecte. 

Tot seguit, per avaluar la mesura de bioimpedància dinàmica per canvis més petits, el subjecte 
de proves ha deixat quiet el braç, tensant els bíceps. Les mesures han donat els següents 
resultats: 

 
Figura 4.12 – Mesura sobre el braç sense moure’l, només realitzant tensió amb el múscul. Es mostren el mòdul, amb i sense adjust a model, el digarama de Wessel i 

la evolució en 2D de la impedància. En aquesta última representació es pot apreciar com la variació mesurada és de 3Ω. 

Amb aquesta mesura comprovem la sensibilitat de l’instrument de mesura, capaç de detectar 
clarament variacions de 3Ω (aproximadament 2%).  
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4.1.3. Mesures in-vivo amb catèter 

Per acabar el capítol de resultats, el fet que constata l’èxit del projecte son les mesures 
realitzades amb catèter in-vivo dins del cor d’un porc. Com s’ha comentat a la introducció, el fet 
d’assistir al diagnòstic és un dels aspectes de més interès de la mesura de bioimpedància 
dinàmica. En concret, la necessitat del prototip ve motivada per la necessitat de replicar 
l’instrument de mesura per tal de disposar d’ell en diversos escenaris. Per tant serà necessari 
que el prototip pugui realitzar mesures in-vivo amb catèter dins el cor amb, almenys, la mateixa 
exactitud que el dispositiu amb el que actualment es realitzen aquestes proves. No obstant, 
aquests experiments, com es comentarà a l’analitzar l’impacte mediambiental del projecte, s’han 
de fer amb cautela i responsabilitat i, moltes vegades, no es poden obtenir resultats clars degut a 
la poca capacitat de repetició dels experiments. En el nostre cas, vam aconseguir connectar el 
catèter i mesurar impedància calibrats a una referència.  

S’han fet mesures en tres situacions diferents: amb l’elèctrode tocant el teixit sa des de l’interior 
del ventricle, el mateix tocant cicatriu i, finalment, amb l’elèctrode flotant. Es mostra a continuació 
la captura de pantalla amb l’espectrograma de mòdul i fase pel teixit sà. A més, es mostra amb 
detall la evolució temporal seleccionant 3 freqüències durant dos cicles, pels 3 casos mesurats: 

 
Figura 4.13 – Interfície de l’aplicació d’usuari mostrant 2 cicles de mesura d’impedància in-vivo amb el catèter en contacte amb teixit sà 

Cal comentar que l’espectre d’impedància mostrat a la figura 4.13 no es pot relacionar amb el 
vist pel model de Cole-Cole, fonamentalment degut a que aquesta mesura s’ha fet a tres 
elèctrodes. En el cas de mesures in-vivo amb catèters és habitual aquest fenomen, ja que se 
n’utilitzen dos de l’extrem del catèter i un d’extern. A més hi ha la propagació elèctrica pel catèter 
i el fet que el contacte dels seus elèctrodes és significativament de més baixa qualitat que pel 
cas d’elèctrodes humits sobre la pell. Això es veu sobretot a baixa freqüència, on hi ha una forta 
afectació per la impedància d’elèctrode. 

Tot i no ser possible la vinculació de la impedància mesurada amb la vista pel model teòric de 
Cole-Cole, si que es podran apreciar les diferencies de la mesura pels 3 casos distints analitzats.  
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Analitzant les gràfiques concretes que ens aporten més informació: 

 
Figura 4.14- Evolució temporal del mòdul de la impedància mesurada sobre teixit sà a 3 freqüències 

 
Figura 4.15 - Evolució temporal del mòdul de la impedància mesurada sobre teixit cicatritzat a 3 freqüències 

 
Figura 4.16 - Evolució temporal del mòdul de la impedància mesurada amb el catèter flotant amb contacte amb la sang a 3 freqüències 

En el primer cas s’aprecia que el valor mig de la impedància és mes gran (~90Ω) i la diferència 
entre valors mitjans entre alta i baixa freqüència (~30Ω) i l’amplitud de la modulació a 11kHz 
també és mes gran (~25Ω), si ho comparem amb el cas del teixit cicatritzat tenim un valor mig de 
~56Ω, una diferencia entre valors mitjos de ~6Ω i una modulació amb amplitud de ~5Ω. 
Finalment, pel catèter flotant, es pot considerar similar a la cicatriu, com s’espera degut a la 
naturalesa de la cicatriu, considerada com teixit mort empapat de sang, però es poden apreciar 
increments significativament menors, diferencies en les formes d’ona i en l’ordenació de les 
components freqüencials. 
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5. Pressupost: 

Prototip Hardware: 

Item Descripció Cost (€) 

1 Red Pitaya board 175 

2 Red Pitaya accessories (power supply, memory card) 53 

3 Battery 15 

4 Filters board 35 

5 Connectors and cables 65  

Total  353 

 

No s’han considerat les amortitzacions de les llicències del software utilitzat ni dels instruments 
de laboratori 

 

Costos de personal 

Concepte Mesos Cost mensual (€) Total (€) 

Beca d’iniciació a la recerca 20h/setmana 11 800 8.800 

Costos laborals 11 35 385 

Total   9.185 
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6. Impacte medioambiental 

Com s’ha comentat breument en alguna ocasió anteriorment, pels processos de validació previs 
a l’etapa amb humans cal experimentar amb animals. Els procediments estan aprovats pel 
Comitè d’Ètica de l’Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau i els experiments no s’han fet 
per a la validació d’aquest prototipus sinó que formen part de la fase experimental d’un projecte 
de recerca i s’han aprofitat els animals per fer aquestes mesures abans de sacrificar-los. En el 
cas de la investigació relativa a l’infart de miocardi, la qual aquest projecte es centra 
especialment en donar suport, aquests animals, en el moment d’inici de l’experimentació 
totalment saludables, acaben essent sacrificats degut a que en el procés s’indueix un infart de 
miocardi i, posteriorment, s’extirpa el cor amb l’objectiu de comparar la valoració de l’infart 
produït directament analitzant el teixit un cop fora l’organisme amb la obtinguda amb els mètodes 
de mesura, tant endocardiograma com espectroscòpia d’impedància. Tot i que la mort del porc, 
al ser animal de criança, no tindria un impacte en cap ecosistema natural, no s’ha de considerar 
vana la vida d’un animal; es important que tots els implicats al projecte tinguin consciència del fet. 
Els experiments es fan amb molta precaució, com jo personalment com a autor d’aquest projecte 
individual he pogut contrastar. L’animal no pateix, està adormit durant tot el procés i rep un tracte 
d’acord amb la normativa vigent.  
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7. Conclusions i futur desenvolupament:  

Més que de conclusions, en un projecte d’aquest tipus, cal parlar de resum de resultats: 

- S’ha dissenyat i implementat un sistema complet d’espectroscòpia d’impedància elèctrica 
per a aplicacions biomèdiques capaç d’adquirir un espectre d’impedància de 26 mostres 
freqüencials en 1 ms, i d’adquirir i emmagatzemar fins a 100 espectres per segon durant 
22 segons. 

- El sistema està basat en una tarja Red Pitaya, que incorpora el xip Zynq de Xilinx. S’han 
utilitzat els blocs d’accés als conversos A/D i D/A i a la memòria ja implementats a la 
FPGA del sistema. S’ha desenvolupat el software de control de l’adquisició, 
emmagatzematge i transmissió de les mostres en llenguatge C sobre el sistema Linux 
resident a la placa. S’ha desenvolupat sobre Matlab una aplicació d’anàlisi i 
processament de les trames adquirides que proporciona les mesures en temps real 
incloent calibratge a tres referències, filtrat, ajust a model de Cole-Cole i una visualització 
gràfica flexible. 

- El sistema de precalibratge basat en filtres de Wiener, que pre-equalitza l’espectre del 
senyal d’excitació, proporciona una robustesa a les variacions de la impedància dins del 
marge de mesura superior al del mètode de calibratge utilitzat fins ara al grup de recerca. 

- S’han obtingut mesures de caracterització i mesures de validació sobre miocardi in-vivo 
en un model animal. En els dies posteriors al tancament d’aquesta memòria hi han 
programades més campanyes de mesures.   

 

Per finalitzar la redacció del projecte, cal esmentar que per les limitacions temporals, certes 
tasques del “Project proposal and work plan” inicial no s’han pogut realitzar. En concret aquelles 
que pretenien implementar el processat de les dades i l’obtenció dels fasors d’impedància a la 
FPGA del dispositiu i les corresponents a realitzar un classificador de patrons per a l’assistència 
al diagnòstic.  

La primera d’elles permetria augmentar considerablement la taxa de captura d’espectres per 
segon, animant a pensar que inclús es podria assolir la màxima taxa teòrica tenint en compte 
que el temps per realitzar la mesura d’un únic espectre és de 1ms, és a dir, 1000 espectres per 
segon (10 vegades més que la taxa assolida pel dispositiu). Pels usos en actiu actualment del 
grup de recerca no és necessària aquesta característica, per això s’ha obviat. Però altres usos, 
com la monitorització de l’evolució de l’obertura i tancament de la membrana cel·lular durant 
l’electroporació [15], tècnica que es creu que pot significar una millora en tractament pel càncer, 
requereixen d’una taxa de captura d’espectres per segon significativament més alta que l’actual. 
El dispositiu, en l’estat de desenvolupament en el que es troba al finalitzar aquest projecte, està 
llest per que desenvolupadors ataquin aquest aspecte, disposant de tota una sèrie de 
funcionalitats d’operativitat i control ja llestes i compatibles amb aquesta. 

La segona, més necessària per les aplicacions actuals, seria inclús més senzilla d’implementar 
mitjançant el programari de Matlab prtools, amb la senzilla integrabilitat amb el prototip actual al 
córrer sobre aquesta plataforma. Actualment, amb la mesura sobre animals, no és estrictament 
necessari disposar d’ella, però si que seria molt convenient que estigui llesta en el moment en 
que s’iniciïn els procediments de proves sobre humans, moment on totes les dades poden ser 
útils per tenir una eina de classificació robusta. 
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