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Abstract 

A prototype of a minimal electrical impedance tomography system is designed and 
manufactured to allow independent measurements of impedance with autonomous 
battery power and remotely controlled with Bluetooth from another device, a PC, in which 
the impedance samples are received. 

 

The system is based on the Texas Instruments AFE4300 integrated circuit, which injects 
current at certain frequencies through the 8 channels of current injection available, and 
using the 8 channels of voltage measurement calculates the value of the impedance in 
the measured terminals. The system is driven by a microcontroller PIC16F886, in charge 
of controlling both the AFE4300 and the Bluetooth module HC-06. 

 

The image reconstruction is performed by a LabVIEW based software which uses an 
existent reconstruction algorithm compiled in a DLL. 

 

The performance of the system is demonstrated by measuring resistive networks and 
saline solution phantoms by reconstructing the images to the respective measurement 
zones.  
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Resum 

Es dissenya i construeix el prototipus d'un tomògraf d'impedància elèctrica mínim que 

permeti adquirir mesures independents d’impedància amb alimentació autònoma amb 

bateries i controlat remotament amb Bluetooth des d’un altre dispositiu, un PC, en el que 

es reben les mostres d’impedància. 

 

El sistema està basat en el circuit integrat AFE4300 de Texas Instruments, el qual injecta 

corrent a determinades freqüències pels 8 canals d'injecció de corrent de que disposa, i 

utilitzant els 8 canals de mesura de tensió es calcula el valor de la impedància en la zona 

mesurada. El sistema està governat per un microcontrolador PIC 16F886, encarregat de 

controlar tant l’AFE4300 com el mòdul Bluetooth HC-06. 

 

La reconstrucció de la imatge es realitza mitjançant un software basat en LabVIEW que 

utilitza un algoritme de reconstrucció ja existent compilat en una DLL. 

 

Es demostren les prestacions del sistema mesurant xarxes de resistències i phantoms 

salins reconstruint les imatges a les respectives zones de mesura. 
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Resumen 

Se diseña y fabrica un prototipo de un tomógrafo de impedancia eléctrica mínimo que 
permita adquirir medidas independientes de impedancia con alimentación autónoma con 
baterías y controlado remotamente con Bluetooth desde otro dispositivo, un PC, en el 
que se reciben las muestras de impedancia. 

 

El sistema está basado en el circuito integrado AFE4300 de Texas Instrumentos, el cual 
inyecta corriente a determinadas frecuencias por los 8 canales de inyección de corriente 
de que dispone, y utilizando los 8 canales de medida de tensión calcula el valor de la 
impedancia en la zona medida. El sistema está gobernado por un microcontrolador 
PIC16F886, encargado de controlar tanto la AFE4300 como el módulo Bluetooth HC-06. 

 

La reconstrucción de la imagen se realiza mediante un software basado en LabVIEW 
que utiliza un algoritmo de reconstrucción ya existente compilado en una DLL. 

 

Se demuestran las prestaciones del sistema midiendo redes de resistencias y phantoms 
salinos reconstruyendo las imágenes en las respectivas zonas de medida.  
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1. Introducció i objectius 

1.1. Introducció a la tomografia d’impedància elèctrica 

La tomografia d’impedància elèctrica (EIT) consisteix en obtenir i representar un conjunt 

de valors de transimpedància d’un objecte a partir de les mesures de tensió i corrent 

realitzada en diversos punts de la seva superfície. Normalment s’aplica un conjunt 

d’elèctrodes (8, 16 ó 32) sobre el límit d’un objecte que defineix un pla que talla l’objecte, 

de manera que la informació obtinguda està associada a la conductivitat elèctrica interna 

(complexa) de la secció transversal definida. 

 

En un multiport amb N ports d’accés, hi ha un total de transimpedàncies 𝑇𝑖 =
𝑁·(𝑁−1)

2
 que 

poden mesurar-se. Per obtenir una transimpedància s’han d’excitar un parell de punts 

d’accés (elèctrodes) amb corrent o tensió, mentre que la variable complementària (tensió 

o corrent) es mesura en la resta de punts d’accés. La combinació particular d’elèctrodes 

de conducció y mesura es denomina estratègia. [1] 

 

El procés d’obtenir una distribució de conductivitat dins de l’objecte a partir de les 

mesures en el límit s’anomena algoritme de reconstrucció. Des del punt de vista 

matemàtic, és un problema de límits inversos, que no és lineal i que està mal condicionat. 

Degut a això, la reconstrucció absoluta només s’intenta quan totes les altres variables, 

com poden ser la mida i forma de l’objecte, la posició dels elèctrodes, etc. són ben 

conegudes. Quan es mesura en subjectes vius, aquestes variables no es coneixen amb 

suficient precisió i/o canvien amb el temps, pel que s’utilitzen mètodes de reconstrucció 

relatius. Els mètodes relatius es basen en la linealització del problema invers tenint 

només en compte els canvis d’impedància en el temps (dinàmic) o amb la freqüència del 

senyal aplicat (multifreqüència). [2] 

 

Per a realitzar les mesures es necessita un instrument especialitzat. En la seva forma 

més bàsica, pot considerar-se com un injector controlat de tensió (o de corrent) 

connectat a un sistema de multiplexació que permet conduir a qualsevol elèctrode o 

combinació d’elèctrodes, i un voltímetre (o amperímetre) connectat també a un sistema 

de multiplexació, permeten així mesurar  la tensió o el corrent de qualsevol elèctrode o 

combinació d’elèctrodes. 

 

A la pràctica, gairebé tots els sistemes EIT coneguts controlen el corrent i mesuren la 

tensió, i també utilitzen fonts de corrent i mesuradors de tensió diferencials, degut a 

consideracions de marge dinàmic i també per reduir errors instrumentals. La següent 

figura il·lustra el concepte explicat anteriorment. Aquest tipus de sistema es coneix com a 

sistema sèrie perquè només es pot realitzar una injecció i una mesura en un moment 

donat. L’avantatge és la simplicitat i l’inconvenient és la baixa velocitat. 
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Il·lustració 1.1: Sistema EIT  [1] 

Si la velocitat és una preocupació, aleshores es habitual substituir la secció a mesurar 

per una col·lecció de multímetres que treballen en paral·lel, pel que per una unitat 

donada, totes les mesures de tensió es realitzen simultàniament. La velocitat augmenta 

aproximadament en un factor igual al numero d’elèctrodes, però la complexitat del 

sistema també augmenta. 

 

La resolució espacial està lligada al número de transimpedàncies independents que es 

poden obtenir. Amb 16 elèctrodes el nombre de mesures independents és 𝑇𝑖 = 16 ·
15

2
=

120, aleshores la resolució esperada és d’aproximadament l’1% de la secció transversal 

definida pel pla de l’elèctrode. Amb 8 elèctrodes, la resolució esperada està al voltant del 

3,5% de l’àrea. No obstant això, per raons pràctiques, algunes mesures no són 

utilitzables perquè incorporen la impedància de l’elèctrode (mesures a 3 fils), pel que el 

número de mesures es redueix a 𝑇𝑖 =
𝑁·(𝑁−3)

2
. L’impacte és major en sistemes amb un 

número reduït d’elèctrodes. Per 8 elèctrodes això produeix una resolució 

d’aproximadament un 5% de l’àrea. 

 

La resolució espacial no està uniformement distribuïda a la secció transversal. La 

distribució és una funció de la estratègia de mesura i l’algoritme de reconstrucció. 

Tradicionalment s’han utilitzat 2 estratègies en l’EIT: elèctrodes adjacents (o veïns) i 

polars (o oposats). La següent figura il·lustra el concepte de la estratègia adjacent. 

 

Il·lustració 1.2: Estratègia Adjacent [2] 
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El corrent s’aplica primer al parell d’elèctrodes 1-2, mentre que es recullen totes les altres 

diferències de tensió. A continuació, l’accionament es desplaça al parell d’elèctrodes 

contigu i el procés es repeteix fins que s’arriba al parell 16-1. Aquest procediment 

produeix N·N mesures, que no són independents. Les dades redundants es poden 

utilitzar per avaluar la qualitat de les mesures, el mal funcionament del sistema o per 

avaluar les impedàncies dels elèctrodes i la falta de contacte. 

 

La següent figura il·lustra el concepte d’estratègia polar. Hi ha més estratègies possibles. 

L’estratègia creuada és una barreja de les adjacents i les polars. L’estratègia adaptativa 

(o òptima) consisteix en aplicar corrent a tots els elèctrodes amb un patró definit i 

mesurar totes les tensions. Teòricament te alguns avantatges, però requereix una 

instrumentació molt més complexa i impedàncies d’elèctrode molt baixes. 

 

Il·lustració 1.3: Estratègia Polar [2] 

Encara que les diferents estratègies mostren diferents distribucions de sensibilitat, totes 

tenen una sensibilitat més gran a prop de la perifèria que en el centre de la secció i totes 

mostren regions de sensibilitat a prop dels elèctrodes, com es mostra a la següent figura, 

vermell: alta sensibilitat positiva, blau alta sensibilitat negativa. 

 

Il·lustració 1.4: Sensibilitat [3] 

Aquesta diferent distribució de sensibilitat és tinguda en compte per l’algoritme de 

reconstrucció, però les àrees amb baixa sensibilitat relativa mostraran una pobre relació 

senyal/soroll, pel que l’estimació dels canvis serà pitjor. L’estratègia adjacent és la que 

mostra millor relació de sensibilitat en el centre respecte la sensibilitat mitja global 

(conegut a vegades com selectivitat). 
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Quan es dissenya un tomògraf d’impedància elèctrica, cal triar l’arquitectura i les 

implementacions del front-end, generador, detector i multiplexors en funció dels 

requeriments de l’aplicació (velocitat, resolució, ...). 

 

Tenint en compte la intenció d’utilitzar l’AFE4300, estem imposant utilitzar una 

arquitectura sèrie, amb 8 elèctrodes implementant, podent triar l’estratègia en funció de 

l’aplicació.  

 

La impedància de contacte de l’elèctrode és una de les principals causes d’error en 

sistemes EIT y en sistemes d’espectroscòpia d’impedància elèctrica en general. La 

equació 1 mostra l’expressió de l’error com una funció de la impedància d’elèctrode Ze i 

el seu desequilibri ∆Ze, tenint en compte altres característiques principals del front-end 

dels sistemes de mesura: la seva impedància d’entrada en mode comú (Zic), la seva 

capacitat de rebutjar el mode comú (CMRR) i la impedància de la mostra sota mesura 

(Zx). Com pot observar-se, a major Ze major és l’error (degut a una tensió de mode 

comú més  alta) i quant més gran és el desajust d’impedància d’elèctrode respecte a la 

impedància d’entrada, més gran és l’error. 

𝑒𝑟 =
𝑍𝑒

𝑍𝑥
· (

∆𝑍𝑒

𝑍𝑖𝑐
+

1

𝐶𝑀𝑅𝑅
) 

Equació 1.1: Error com a funció d’impedància d’elèctrode 

D’aquesta manera, tant el valor de la impedància d’elèctrode com les seves 

característiques d’adaptació entre elèctrodes s’han de tenir en compte. En el nostre cas 

l’estructura i les característiques del front-end vénen donades per les propietats del xip. 

 

1.2. Objectius 

Aquest projecte consisteix en el disseny d’un tomògraf d’impedància elèctrica mínim 

basat en el circuit integrat AFE4300  de Texas Instruments, que conté 8 canals d’injecció 

de corrent, 8 de mesura de tensió, generador i desmodulador. 

Els principals objectius del projecte són: 

1. Dissenyar el circuit i construir, muntar i depurar una placa de circuit imprès que 

permeti controlar el xip AFE4300 des d'un enllaç Bluetooth. 

2. Programar al microcontrolador la seqüència de commutació de canals que 

permeti adquirir conjunts de mesures independents entre les combinacions de 

canals. 

3. Reconstruir imatges connectant el sistema dissenyat a un software ja existent, 

que s'haurà d'adaptar. 

4. Verificar el funcionament mesurant xarxes de resistències i phantoms salins. 
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1.3. Especificacions i requeriments del projecte 

 

Com a requeriments del projecte: 

• Es tracta d’un sistema no  invasiu per al pacient. 

• La mesura es realitza utilitzant la impedància elèctrica del pacient injectant un 

corrent que compleix la normativa IEC-60601-1. 

• L’adquisició es realitza mitjançant Bluetooth. 

• El sistema assegurarà la seguretat elèctrica del pacient i del usuari. 

 

Com a especificacions del projecte:  

Sabent que partim de l’AFE4300, només disposarem de 8 canals d’injecció de corrent i 8 

de mesura de tensió. Això fixa el nombre de combinacions de mesures d’impedància a 4 

elèctrodes independents. 

 

Es mesuraran també les combinacions a 2 i 3 elèctrodes per verificar la impedància 

d’elèctrode. 

 

No es coneix a priori la màxima velocitat d'adquisició. Es realitzaran mesures a diferents 

velocitats per tal de determinar-la, mantenint l'error en les mesures per sota de l'1%. 

 

El sistema anirà alimentat a bateries. 

 

Finalment es posarà a punt un set-up que permeti adquirir imatges en base a les 

combinacions dels diferents elèctrodes i s’avaluarà la qualitat del sistema. 
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1.4. Pla de treball actualitzat 

Les tasques descrites en el diagrama de Gannt següent estan detallades en el document 

Critical Review. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 1.5: Diagrama de Gantt del projecte 
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2. Descripció de la solució proposada 

2.1. Diagrama de blocs 

El sistema a dissenyar està format per tres parts principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacient: proporciona la informació bioelèctrica al sistema de mesura, per contacte 

directe amb els elèctrodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cèl·lules poden ser modelades com un circuit de resistències i condensadors ja que 

les membranes són aïllants i els líquids intra i extra-cel·lulars són resistius, per tant, la 

bioimpedància és mesurada injectant un corrent i mesurant la caiguda de tensió utilitzant 

Il·lustració 2.1: Diagrama de blocs del sistema complet 

Il·lustració 2.2: Model elèctric d’una cèl·lula [4] 
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la llei d’Ohm. La mesura es fa en alterna. En base a la freqüència que es treballa, s’obté 

el mòdul de la impedància. 

Tomògraf: Constituït per: 

• Mòdul de protecció de pacient, el qual evita la injecció accidental de corrent en 

contínua a molt baixa freqüència, la qual és perjudicial pel cos humà. 

• Mòdul de mesura d’impedància: s’encarrega de generar el corrent que s’injecta a 

l’usuari, realitza les mesures i les digitalitza. 

• Microcontrolador: controla el mòdul de mesura, rep les mostres d’impedància 

enviades pel mòdul de mesura i les envia al mòdul Bluetooth. 

• Mòdul Bluetooth: rep les dades enviades pel microcontrolador i les envia al PC. 

PC: rep les dades enviades pel microcontrolador i mitjançant el software desenvolupat 

en LabVIEW fa la conversió a tensió i permet reconstruir imatges a partir d’aquestes 

mesures. 

 

2.2. Components escollits 

Els components utilitzats en un primer moment han sigut escollits per proporcionar un 

fàcil muntatge del prototip inicial. També s’ha tingut en compte el cost a l’hora de realitzar 

aquesta decisió. 

El mòdul de mesura d’impedància venia imposat per la definició inicial del projecte. Ha 

estat implementat utilitzant el xip de Texas Instruments AFE4300, el qual està dissenyat 

per ser el nucli de les bàscules domèstiques que fan mesures de composició corporal.  

El microcontrolador escollit ha estat un de la família PIC de Microchip, en concret ha 

estat el PIC16F886. Ha sigut així degut a la seva facilitat per programar-lo i per algunes 

de les característiques que incorpora, entre d’altres: 

• Compatibilitat amb el protocol SPI així com amb el protocol USART. 

• Capacitat per generar un clock amb un oscil·lador intern de 31KHz fins a 

8MHz, i capacitat per donar sortida a un clock de la freqüència escollida per 

l’oscil·lador intern dividida per 4. 

• Funcionament de 2V a 5.5V de tensió. 

Com a mòdul Bluetooth s’ha escollit el mòdul HC-06, el qual és compatible amb el 

protocol USART per transmissió de dades amb el microcontrolador, així com el rang de 

tensions a les quals funciona, de 3V a 6V. 
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2.2.1. AFE4300 

L’AFE4300 és un front-end mixt de Baix cost, que incorpora dues cadenes de senyal, 
una per a la mesura de pes (Weight-Scale) i una altra per mesura de composició corporal 
(BCM). Incorpora un convertidor analògic-digital de 16 bits i 860 SPS que està 
multiplexat entre les dues cadenes. 

Per mesurar la composició corporal, mitjançant un convertidor digital-analògic (DAC), es 
generen internament unes seqüències de 6 bits a 1 MSPS per produir un senyal 
sinusoïdal en tensió, d'una freqüència obtinguda del rellotge CLK d’1 MHz que es genera 
en un bloc de síntesi digital directe (DDS) de 10 bits, i filtrada per un filtre reconstructor 
pas baix a 150 kHz per eliminar les freqüències imatge. Aquest senyal surt per la pota 
VDACOUT on ha de connectar-se un condensador per eliminar la contínua i 
opcionalment una resistència en sèrie per reduir-ne l'amplitud. El senyal torna a entrar a 
l'integrat per la pota VDAC_FILT_IN, i amb un amplificador operacional es transforma en 
un senyal en corrent que circula per dues de les 6 potes IOUTx, o per 2 de les 4 potes de 
calibració seleccionades per  un multiplexor. 

 
Il·lustració 2.3: Bloc generador de corrent (secció del diagrama de blocs complet de l’AFE4300) [5] 

El corrent generat depèn de la tolerància de fabricació de cada integrat, encara que en el 
pitjor cas estarà per sota del límit de perill per al cos humà, 500µA. 

𝑖(𝑡) =
𝑉𝐷𝐴𝐶

𝑅1
= 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝑤𝑜𝑡) =

1𝑉𝑝𝑝

1.5𝑘Ω ± 20%
≤

1𝑉𝑝𝑝

1.2𝑘Ω
= 833µ𝐴𝑝𝑝 

𝑖𝑟𝑚𝑠 =
833 µ𝐴𝑝𝑝

2√2
= 294.5µ𝐴𝑟𝑚𝑠 

Equació 2.1: Corrent generat 

Aquest corrent al circular a través d’una impedància, crea una diferència de tensió: 

𝑣(𝑡) = 𝐴|𝑍|sin (𝜔0𝑡 + 𝜃) amb 

𝑍(𝑓) = |𝑍(𝑓)| · 𝑒𝑗𝜃(𝑓) = 𝑅(𝑓) + 𝑗𝑋(𝑓) 

Equació 2.2: Diferència de tensió generada 

Aquesta diferència de tensió és mesurada per dos dels 6 terminals VSENSEx, o per dos 

dels 4 terminals de calibració, també seleccionats per un multiplexor que està connectat 
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a un amplificador diferencial. Aquesta mesura es pot realitzar de dues formes, per 

rectificació d’ona completa i per desmodulació en fase i quadratura. 

 

Il·lustració 2.4: Bloc mesurador de tensió (secció del diagrama de blocs complet de l’AFE4300) [5] 

La primera forma fa servir un rectificador d’ona completa (FWR) i un filtrat pas baix per 

obtenir un senyal en continua (DC) que és proporcional al mòdul de la impedància: 

𝐷𝐶 =
2

𝑇
∫ 𝐴 |𝑍| sin(𝜔0𝑡 +  𝜃) 𝑑𝑡 =

2𝐴|𝑍|

𝜋
= 𝐾|𝑍|

𝑇/2

 

Equació 2.3: Valor mesurat en mode FWR 

on la constant de proporcionalitat es troba mesurant impedàncies de calibratge. En el 

nostre cas, degut a les imposicions en el número d’elèctrodes necessaris per fer les 

mesures i la posterior reconstrucció, no podem utilitzar els pins dedicats a fer la 

calibració. Hem d’utilitzar-los per a mesurar impedància. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 2.5: Diagrama del rectificador d’ona completa (secció del diagrama de blocs 

complet de l’AFE4300) [5] 



 

 22 

L’altre opció fa servir un desmodulador de fase i quadratura abans del rectificador per 

extreure les components real i imaginaria de la impedància, de manera que després 

d’haver filtrat obtenim: 

𝐼𝐷𝐶 =
2𝐴|𝑍|

𝜋
cos(𝜃) = 𝐾|𝑍|cos (𝜃) 

𝑄𝐷𝐶 =
2𝐴|𝑍|

𝜋
sin(𝜃) = 𝐾|𝑍|sin (𝜃) 

Equació 2.4: Components en fase i quadratura 

A partir d’aquestes components es calcula el mòdul i la fase: 

𝑍 =
1

𝐾
√𝐼𝐷𝐶

2 + 𝑄𝐷𝐶
2  

𝜃 = arctan (
𝑄𝐷𝐶

𝐼𝐷𝐶
) 

Equació 2.5: Mòdul i fase 

El mode IQ en aquest dispositiu té un defecte de funcionament. El valor de K no és 

conegut i canvia cada vegada que es posa en marxa el desmodulador o se’n modifiquen 

els paràmetres degut a una pèrdua de sincronisme entre el rellotge del generador i del 

desmodulador, cal trobar-lo calibrant el dispositiu a l’inici de cada mesura o a cada canvi 

de freqüència del corrent. A més, només funciona a 4 freqüències discretes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 2.6: Diagrama de blocs en mode IQ (secció del diagrama de blocs complet de l’AFE4300) 
[5] 
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Les mesures són digitalitzades per un convertidor analògic digital (ADC) de 16 bits i són 

escrites en un dels registres de control. En els registres, a més s'escriuen els valors de 

configuració, que es llegeixen i s'escriuen per un port SPI de com a màxim 4 Mbps. 

L'integrat necessita d'un senyal de rellotge extern de 1 MHz (CLK), i a més del port SPI, 

té un senyal d'entrada lògica per inicialitzar el dispositiu (RESET), i un senyal de sortida 

que informa quan hi han mostres disponibles (RDY). 

2.2.2. PIC16F886 

El microcontrolador PIC16F886 te diferents pins d’entrada i sortida que poden ser 

utilitzats per diferents activitats.  

Aquest microcontrolador pot funcionar en el rang de tensions de 2V a 5,5V, per tant és 

possible interconnectar-lo directament a l’AFE4300 ja que funciona a 3,3V. 

 

Il·lustració 2.7: Diagrama de pins del PIC16F886 [6] 

Els pins utilitzats per les comunicacions d’aquest sistema són els següents: 

1. Pins SDI i SDO: utilitzats per implementar la transmissió de dades entre el 

PIC i l’AFE4300 mitjançant SPI. 

2. Pin SCL: clock generat pel microcontrolador per tal de poder utilitzar SPI. 

3. Pin CLKOUT: clock d’1MHz generat pel PIC, és el clock d’entrada l’AFE4300. 

4. Pins RX i TX: utilitzats per fer la transmissió de dades del microcontrolador al 

HC-06 (mòdul Bluetooth) mitjançant el protocol USART.   

També s’utilitzen altres pins per altres tasques com encendre leds quan el sistema 

funciona, etc. 

Aquest microcontrolador te la capacitat de detectar canvis d’estat en una sèrie de pins, i 

generar una interrupció quan això passa. Aquesta interrupció s’utilitza per fer la 

transmissió de dades per Bluetooth. 
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2.2.3. HC-06 

El mòdul Bluetooth HC-06 funciona en el rang dels 3V a 6V, per tant també el podem 
connectar directament al microcontrolador degut a aquesta tensió de funcionament. A 
part d’això algunes de les seves característiques més importants es detallen a 
continuació: 

• La sensitivitat (taxa d’error de bit) pot arribar als -80dBm. 

• Incorpora una antena de 2.4GHz, per tant l’usuari no necessita incorporar 
l’antena. 

• El corrent en emparellament està en el rang de 30mA a 40mA.  

• El corrent en comunicació és de 8mA. 

• Port HCI estàndard (UART o USB). 

• Té un transductor inalàmbric digital de 2.4GHz. 

• Petites dimensions, 27mm x 13mm x 2mm. 

• És un Bluetooth de potència de classe 2. 

• Baix consum. 

• El transductor inalàmbric és d’alt rendiment. 

• Baix cost (11.61€). 

 

Il·lustració 2.8: Mòdul Bluetooth HC-06 
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3. Desenvolupament del projecte  

3.1. Disseny inicial del sistema 

En el primer disseny del sistema es treballa només utilitzant els blocs de mesura, el 

microcontrolador i el mòdul Bluetooth. Això és així degut a que per fer les proves amb les 

xarxes de resistències i els phantoms salins no és necessari tenir la xarxa de protecció 

per al pacient.  

L’AFE4300 s’utilitza soldat en un adaptador per poder connectar-lo en un placa perforada, 

juntament amb els altres components. Aquest adaptador conte l’AFE4300 i els 

condensadors de 10µF necessaris pels filtres del desmodulador. Aquest condensadors 

són de tipus SMD i van soldats directament sobre l’adaptador. 

El microcontrolador està en una placa de desenvolupament des de la qual mitjançant 

cables es passen les connexions a la placa perforada. 

El mòdul Bluetooth es connecta directament al microcontrolador a la seva placa de 

desenvolupament utilitzant un connector femella. 

3.1.1. Prototip inicial 

En una placa de proves, es solden uns connectors dobles femella per poder connectar 

l’AFE4300 amb els condensadors de desacoblament, les connexions d’alimentació i 

massa, i la resta de connexions entre components. 

Es solden tots els condensadors externs que necessita l’AFE4300 segons el datasheet 

així com els condensadors de desacoblament a les potes necessàries de l’AFE4300. 

A més a més, es solden a la placa perforada uns altres connectors femella per realitzar 

les connexions entre el microcontrolador i l’AFE4300. També es solden uns connectors 

mascles per tal de connectar els elèctrodes a les potes de l’AF4300 i per a les entrades 

d’alimentació i massa de la placa. 

 

Il·lustració 3.1: Esquemàtic placa de proves 
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Il·lustració 3.2: Placa de proves, vista frontal  

 

 

Il·lustració 3.3: Placa de proves, vista posterior  

3.1.2. Configuració i programació dels mòduls 

Per programar el microcontrolador és necessari utilitzar un programador de Microchip, el 

PICkit 3, que funciona per USB juntament amb l’entorn de programació MPLAB X. 

Les connexions necessàries per fer aquesta programació es mostren a continuació: 

Connexions 

AFE- Pic 

 

GND 

 

Vdd 

 

Connectors elèctrodes 

 

Condensadors 

Desacoblament 

 

C_Vref 
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Il·lustració 3.4: Connexions PICkit 3 

El microcontrolador es programa en C, mitjançant l’entorn comentat anteriorment.  

 

Configuració AFE4300 

L’AFE4300 té uns registres interns, en els qual es defineix la configuració amb la que es 

vol que el xip funcioni. Per tal de poder-los configurar s’utilitza la interfície sèrie, i 

mitjançant SPI es passen els valors que es volen gravar a cada registre de l’AFE per tal 

configurar el seu correcte comportament. 

En el nostre cas només utilitzarem la configuració de BCM (body composition 

measurement) i FWR ja que utilitzarem el mòdul de la impedància a una determinada 

impedància (50kHz inicialment). La taula 1 mostra el llistat de registres que incorpora 

l’AFE4300. 

 

Taula 3.1: Mapa de registres de l’AFE4300 [5] 
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Cada registre dels mencionats anteriorment permet canviar modes i paràmetres de 

funcionament del xip, a continuació es detalla cada registre per separat. 

ADC_DATA_RESULT (direcció 0x00, per defecte 0x0000) 

Aquest registre guarda les dades de conversió més recents en complement a dos amb el 
bit més significatiu (MSB) al bit 15 i el bit menys significatiu (LSB) al bit 0. 

ADC_CONTROL_REGISTER1 (direcció 0x01, per defecte 0x01C3) 

 

Il·lustració 3.5: Registre ADC_CONTROL_REGISTER1 [5] 

Bit 15: Aquest bit determina l’estat operacional del dispositiu. Quan és llegit reporta 

l’estat de la conversió. 

Bit 14: No s’utilitza, escriure sempre ‘1’. 

Bits [13:11]: Aquests bits determinen el tipus de mesures del ADC per ser diferencials o 

single-ended. 

Bits [10:8]: No s’utilitza, escriure sempre ‘001’. 

Bit 7: Aquest bit apaga L’ADC i l’ADC_PGA. Per defecte ADC està apagat. En mode de 

conversió contínua aquest bit ha de ser ‘0’. 

Bits [6:4]: Aquests bits permeten seleccionar una de les 8 velocitats de conversió del 

DAC. 

000: 8 SPS. 

001: 16 SPS. 

010: 32 SPS. 

011: 64 SPS. 

100: 128 SPS (per defecte). 

101: 250 SPS. 

110: 475 SPS. 

111: 860 SPS. 

Bits [3:0]: no s’utilitza, escriure sempre ‘0000’. 

DEVICE_CONTROL1 (direcció 0x09, per defecte 0x0000) 

 

Il·lustració 3.6: Registre DEVICE_CONTROL1 [5] 

Bit 15: No s’utilitza, escriure sempre ‘0’. 

Bits[14:13]: No s’utilitza, escriure sempre ‘1’. 

Bits[12:4]: No s’utilitza, escriure sempre ‘0’. 

 



 

 29 

Bit 3: Aquest bit encén/apaga DAC del front-end de mesura de weight-scale i la font de 

corrent del DAC de mesura de BCM. 

‘0’: Encén DAC (per defecte). 

‘1’: Apaga DAC. 

Bit 2: Apaga el dispositiu 

Aquest bit juntament amb els altres bits d’apagat, determina l’estat d’energia del 

dispositiu. 

‘0’: Apagat (per defecte). 

‘1’: Encén el front-end. 

Bit 1: Bit d’encesa/apagada del front-end de mesura del BCM. 

‘0’: Apaga front-end de mesura del BCM (per defecte). 

‘1’: Engega el front-end de mesura de BCM i apaga el front-end de mesura de 

weight scale. 

Bit 0: Bit d’encesa/apagada del front-end de mesura de Weight-scale. 

‘0’: Apaga front-end de mesura de weight scale (per defecte). 

‘1’: Encén el front-end de mesura de Weight-scale i apaga el BCM al encendre el 

Weight-scale. 

ISW_MUX (direcció 0x0A, per defecte 0x0000) 

 

Il·lustració 3.7: Registre ISW_MUX [5] 

Bits [15:10]: Aquests bits tanquen els interruptors que connecten IOUTPx amb l’entrada 

negativa del OPAMP1. 

 0: Interruptor obert (per defecte). 

 1: Interruptor tancat. 

Bits [9:8]: Aquests bits tanquen els interruptors que connecten la senyal de calibració 

amb l’entrada negativa del OPAMP1. 

0: Interruptor obert (per defecte). 

 1: Interruptor tancat. 

Bits [7:2]: Aquests bits tanquen els interruptors que connecten IOUTNx amb la sortida del 

OPAMP1. 

0: Interruptor obert (per defecte). 

 1: Interruptor tancat. 

Bits [1:0]: Aquests bits tanquen els interruptors que connecten la senyal de calibració 

amb la sortida del OPAMP1. 

 0: Interruptor obert (per defecte). 

 1: Interruptor tancat. 
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VSENSE_MUX (direcció 0x0B, per defecte 0x0000) 

 

Il·lustració 3.8: Registre VSENSE_MUX [5] 

Bits [15:10]: Aquests bits tanquen els interruptors que connecten VSENSEPx amb 

l’entrada positiva de l’amplificador de recepció. 

 0: Interruptor obert (per defecte). 

 1: Interruptor tancat. 

Bits [9:8]: Aquests bits tanquen els interruptors que connecten la senyal de calibració 

amb l’entrada positiva de l’amplificador de recepció. 

0: Interruptor obert (per defecte). 

 1: Interruptor tancat. 

Bits [7:2]: Aquests bits tanquen els interruptors que connecten VSENSENx amb l’entrada 

negativa de l’amplificador de recepció. 

0: Interruptor obert (per defecte). 

 1: Interruptor tancat. 

Bits [1:0]: Aquests bits tanquen els interruptors que connecten la senyal de calibració 

amb l’entrada negativa de l’amplificador de recepció. 

 0: Interruptor obert (per defecte). 

 1: Interruptor tancat. 

IQ_MODE_ENABLE (direcció 0x0C, per defecte 0x0000) 

 

Il·lustració 3.9: Registre IQ_MODE_ENABLE [5] 

Bits [15:12]: No s’utilitzen, escriure sempre ‘0’. 

Bit 11: Activa el desmodulador I/Q 

 0: Full-Wave Rectifier mode (per defecte). 

 1: I/Q demodulator mode. 

Bits [10:0]: No s’utilitzen, escriure sempre ‘0’. 
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BCM_DAC_FREQ (direcció 0x0E, per defecte 0x0000) 

 

Il·lustració 3.10: Registre BCM_DAQ_FREQ [5] 

Bits [15:9]: No s’utilitzen, escriure sempre ‘0’. 

Bits [8:0]: Aquests bits estableixen la freqüència de la excitació de la font de corrent del 
BCM. La freqüència del DAC ve donada per  DAC[9:0] x fclk/1024, on fclk és la freqüència 
del clock d’entrada del dispositiu (pin 79). Es poden utilitzar totes les combinacions de 
freqüències per al mode FWR, però només certes combinacions per al mode I/Q. 
 
Per exemple amb fclk=1MHz. 
 

DAC = 0x00FF → 255 kHz. 

DAC = 0x0001 → 1 kHz. 

DEVICE_CONTROL2 (direcció 0x0F, per defecte 0x0000) 

 

Il·lustració 3.11: Registre DEVICE_CONTROL2 [5] 

Bits [15:14]: No s’utilitza, escriure sempre ‘0’. 

Bits[13:11]: Bit per configurar la freqüència del desmodulador I/Q. 

Bits7: Bit per habilitar la monitorització de la bateria. Quan està desactivat, el bloc de 

monitorització de la bateria s’apaga per estalviar energia. 

Bit [6:3]: No s’utilitza, escriure sempre ‘0’. 

Bit [2:1]: Permet seleccionar un dels quatre parells d’entrada per connectar-los al front-

end de mesura de Weigth-scale. 

Bit 0: Aquest bit, juntament amb el bit BAT_MON_EN1, activa la monitorització de la 

bateria. 

ADC_CONTROL_REGISTER2 (direcció 0x0F, per defecte 0x0000) 

 

Il·lustració 3.12: Registre ADC_CONTROL_REGISTER2 [5] 

Bits [15:7]: No s’utilitza, escriure sempre ‘0’. 

Bits [6:5]: Selecciona la referència per l’ADC. 

00: ADCREF connectat a VLDO. Utilitzat per mesures ratiomètriques de Weight-

scale (per defecte). 

 01,10: No s’utilitzen. 

11: ADCREF connectat  a VREF (generador intern de tensió). Utilitzat per mesura 

d’impedància. 

Bits [4:0]: Selecciona les senyals que es connecten al ADC. 
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00000: Sortida del front-end de Weight-scale (per defecte). 

00011: Sortida del front-end de mesura de composició corporal 

(OUTP_FILT/OUTM_FILT). 

00101: Sortida del front-end de mesura de composició corporal 

(OUTP_Q_FILT/OUTM_Q_FILT) 

01001: AUX1 senyal per mesures single-ended. Posar també els bits[13:11] del 

ADC_CONTROL_REGISTER1 a '001'. 

10001: AUX2 AUX1 senyal per mesures single-ended. Posar també els 

bits[13:11] del ADC_CONTROL_REGISTER1 a '010'. 

11001: AUX2 i AUX1 senyals per mesures diferencials (AUX2-AUX1). Posar 

també els bits[13:11] del ADC_CONTROL_REGISTER1 a ‘000’. 

Nota: altres combinacions són invàlides. 

Per tal que l’AFE4300 estigui configurat correctament, els valor que gravem als registres, 

enviats des del microcontrolador via SPI són els següents: 

Registre Direcció Valor 

ADC_CONTROL_REGISTER1 0x01 0x4140 

MMISC_REG1 0x02 0x0000 

MISC_REG2 0x03 0xFFFF 

DEVICE_CONTROL1 0x09 0X6006 

ISW_MUX 0x0A Variable 

VSENSE_MUX 0x0B Variable 

IQ_MODE_ENABLE 0x0C 0x0000 

WEIGHT_SCALE_CONTROL 0x0D 0x0000 

ADC_CONTROL_REGISTER2 0x10 0x0063 

MISC_REG3 0x1A 0x0030 

BCM_DAC_FREQ 0x0E Variable 

DEVICE_CONTROL2 0x0F 0x0800 

Taula 3.2: Valors dels registre de l’AFE4300 

 

Els valors de ISW_MUX, VSENSE_MUX i BCM_DAC_FREQ varien segons l’elèctrode 

per on  s’injecta i es mesura, i segons la freqüència escollida per fer les mesures 

respectivament. 
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Software receptor inicial 

Per tal de rebre les dades mesurades per l’AFE4300 i enviades pel microcontrolador per 

Bluetooth, es va desenvolupar un software amb LabVIEW per tal de poder comprovar si 

les mesures fetes inicialment eren correctes.  

Per tal de rebre les mesures enviades pel microcontrolador, el que es fa amb LabVIEW 

és obrir un port sèrie Bluetooth on es connectarà el mòdul Bluetooth que comunica el 

microcontrolador amb el PC receptor. A continuació es detalla el funcionament d’aquest 

software. 

La primera part que forma aquest software obté les mesures enviades per Bluetooth pel 

microcontrolador, i les guarda en una matriu 8x8. El format en què s’envien les mesures 

és el següent: arriben les 64 mesures separades per comes i l’última inclou al final un 

punt i coma. Aquestes mesures vénen ordenades en funció de l’elèctrode pel que 

s’injecta i es mesura, en base a l’estratègia que utilitzem. L’orde de d’injecció i mesura és 

el següent: 

1. Injecció elèctrode 0 i elèctrode 1 i mesura per la resta. 

2. Injecció elèctrode 1 i elèctrode 2 i mesura per la resta. 

3. Injecció elèctrode 2 i elèctrode 3 i mesura per la resta. 

4. Injecció elèctrode 3 i elèctrode 4 i mesura per la resta. 

5. Injecció elèctrode 4 i elèctrode 5 i mesura per la resta. 

6. Injecció elèctrode 5 i elèctrode 6 i mesura per la resta. 

7. Injecció elèctrode 6 i elèctrode 7 i mesura per la resta. 

8. Injecció elèctrode 7 i elèctrode 0 i mesura per la resta. 

 

A partir d’aquest format el software busca les comes que hi ha en cada trama de dades i 

les separa, aleshores el que es fa és agafar cada mesura i guardar-la a la posició que 

toca dins de la matriu, com vénen ordenades, això es fa automàticament. Addicionalment 

aquest software indica un path de la carpeta on es guardaran les mesures per tal 

d’executar més endavant el software de reconstrucció d’imatges. Aquest path no només 

indica a quina carpeta es guardaran, sinó que també dona nom al arxiu utilitzant un 

comptador per anar incrementant el nom de l’arxiu i tenir cada matriu en arxius diferents. 

 

La segona part del software inclou a la mencionada anteriorment, i la seva funció 

principal és controlar la connexió entre el microcontrolador i el PC. Inicialment, com el 

microcontrolador s’espera a enviar dades fins que el PC no li “diu” que ja està connectat, 

el software envia un string que pot ser diferent, i que segons quin sigui, el 

microcontrolador configurarà l’AFE4300 d’una forma o d’una altra. Aquests strings són 

els següents: 

• “a”: configura la freqüència de mesura de l’AFE4300 a 50kHz. 

• “b”: configura la freqüència de mesura de l’AFE4300 a 1kHz. 

• “c”: configura la freqüència de mesura de l’AFE4300 a 10kHz. 

• “d”: configura la freqüència de mesura de l’AFE4300 a 100kHz. 

• “e”: configura la freqüència de mesura de l’AFE4300 a 200kHz. 

• “r”: realitza un reset al sistema, aturant l’adquisició de dades i realitzant un 

reset a l’AFE4300. 



 

 34 

Un cop enviat el caràcter d’inici de transmissió de dades, el microcontrolador configura 

l’AFE4300 i comença l’adquisició de mesures i la transmissió de les dades. Mentre el 

microcontrolador realitza aquestes configuracions i mesures, el software s’espera un 

temps de 800ms i aleshores comprova si hi ha dades al port de comunicacions. Si no hi 

ha dades, no es realitza cap acció, i si hi ha dades, s’obtenen aquestes dades que hi ha 

en el buffer de recepció i s’executarà la primera part del software mencionada 

anteriorment. Aleshores es guarden els arxius amb les mesures obtingudes ordenades 

en la matriu 8x8. 

 

Il·lustració 3.13: Diagrama de blocs software d’adquisició 

  

 

Il·lustració 3.14: Interfície d’usuari software d’adquisició 
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3.1.3. Resultats inicials 

En aquest apartat es detallen els resultats obtinguts inicialment amb la placa de proves 

realitzada al començament del projecte. El software utilitzat per l’adquisició de dades és 

l’explicat en el punt anterior.  

 

Degut a què els valors de la impedància mesurada estan organitzats en una matriu 8x8, 

com ja s’ha dit anteriorment, la diagonal d’aquesta matriu estarà formada per la 

combinació d’injecció i mesura pel mateix elèctrode, és a dir, injecció per 0-1 mesura per 

0-1, injecció per 1-2 mesura per 1-2, així fins al 7-0. Això comporta que a la matriu hi 

haurà mesures fetes a 2, 3 i 4 elèctrodes. Les mesures de la diagonal estaran fetes a 2 

elèctrodes, les de sobre i de sota de la diagonal seran mesures a 3 fils i les altres 

mesures a 4 fils. 

Aquest fet comporta que els valors de la diagonal seran sempre més grans que la resta, 

degut a la mesura a 2 fils. En la imatge següent es pot observar l’explicació d’aquest fet. 

 

Il·lustració 3.15: Mesures a 2 i 4 fils 
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Mesures de soroll 

Per realitzar aquestes mesures, s’ha utilitzat una xarxa 2D de resistències que simulen 

un cos (Cardiff EIT phantom). També s’han utilitzat un parell de resistències. En la 

següent imatge es pot apreciar el seu aspecte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a la disposició de mesura de la resistència, cada elèctrode està connectat a una de 
les potes de la resistència, estant els elèctrodes parells a una banda i els imparells a 
l’altre per tal de poder mantenir l’estratègia de mesura, tal i com es realitzarà amb el 
phantom salí.  

Pel cas de la xarxa de resistències, cada elèctrode està connectat a un dels terminals 
que aquesta incorpora, deixant un de separació entre cada elèctrode. 

Un exemple de les mesures obtingudes per a la mesura de la resistència és el següent: 

 

Il·lustració 3.18: Matriu mesures resistència 

S’han mesurat 30 frames per cada configuració de mesura i utilitzant retards de 10, 25, 

50 i 100ms. S’han obtingut les matrius de mitjanes i desviacions estàndard i obtingut la 

matriu de SNR per a cada combinació. A la taula següent es representa com a exemple 

la matriu de la mesura d’1kΩ a 50ms. Podem veure com les SNR estan al voltant dels 80 

dB.  

 

Il·lustració 3.17: Xarxa de resistències Il·lustració 3.16: Disposició mesures resistència 
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SNR(dB): 1kΩ, 50ms 

85,14 84,29 85,10 84,91 79,84 81,84 85,74 84,48 

80,43 79,99 85,71 84,11 85,70 84,75 84,75 80,87 

78,87 79,57 78,61 83,62 85,00 87,47 85,97 76,63 

81,05 84,28 79,19 78,05 83,71 85,98 79,76 78,37 

78,76 85,19 85,70 81,71 85,25 84,78 79,27 86,72 

85,24 85,70 81,16 84,95 84,99 80,64 84,87 78,98 

80,78 81,18 75,87 80,82 85,24 86,25 86,66 80,78 

85,58 78,58 80,67 84,91 77,62 85,70 82,02 81,36 

Taula 3.3: SNR en dB resistència 1kΩ, retard 50ms 

Per tal de representar de forma raonada aquesta informació, les següents taules mostren 

el valor mig, màxim i mínim de les matrius: 

100Ω 

 Valor mig Valor màxim Valor mínim 

10ms 63.32dB 70.37dB 55.68dB 

25ms 48.16dB 74.17dB 17.29dB 

50ms 68.35dB 74.51dB 55.03dB 

100ms 68.51dB 74.48dB 63.65dB 

Taula 3.4: Valors SNR en dB resistència 100Ω 

1kΩ 

 Valor mig Valor màxim Valor mínim 

10ms 75.27dB 89.61dB 63.04dB 

25ms 53.66dB 97.14dB 15.89dB 

50ms 82.68dB 87.47dB 75.87dB 

100ms 78.01dB 83.14dB 56.61dB 

Taula 3.5: Valors SNR en dB resistència 1kΩ 
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Xarxa Resistències (Cardiff EIT phantom) 

 Valor mig Valor màxim Valor mínim 

10ms 17.82dB 40.70dB 4.55dB 

25ms 29.57dB 74.73dB 9.74dB 

50ms 47.77dB 71.81dB 24.04dB 

100ms 33.95dB 56.04dB 45.70dB 

Taula 3.6: Valors SNR en dB Cardiff EIT phantom 

A l’annex es poden trobar totes les matrius de SNR. 

Una vegada conclòs l’estudi per a les dues disposicions de mesura, es pot observar que 
el millor cas de mesura és aquell que té el retard de 50ms. 

3.2. Disseny final del sistema 

Un cop realitzades les proves amb el prototip inicial, es realitza el disseny final de 

sistema. Per a la realització d’aquest disseny el software utilitzat ha sigut Eagle, de 

l’empresa Autodesk, mitjançant una llicència d’estudiant. 

En aquest disseny s’incorpora una xarxa de protecció pel pacient, per evitar injeccions de 

corrent en el cos. Aquesta xarxa està constituïda per condensadors connectats en sèrie 

amb els elèctrodes i resistències entre les entrades del xip i massa. Aquest muntatge ha 

estat realitzat per a cada elèctrode del sistema. 

3.2.1. Esquemàtics circuit electrònic 

El disseny només té com a entrada d’alimentació 3,3V degut a què tant el 
microcontrolador, l’AFE4300 i el mòdul Bluetooth poden treballar amb aquesta tensió 
d’alimentació.  

En aquest disseny s’inclouen també connectors mascle que van connectats a les potes 
necessàries del PIC per poder realitzar la programació amb el PICkit 3, degut a què els 
components que s’utilitzen en aquest disseny són en SMD. 

A més a més hi ha uns connectors femella per tal de poder connectar el mòdul Bluetooth 
al microcontrolador, ja que aquest mòdul no és en format SMD. 

Finalment, s’incorporen dos leds per tal d’indicar els estats de funcionament de la placa. 
Els dos estan encesos durant el funcionament de la placa, i un d’ells s’apaga a l’hora de 
realitzar un reset del sistema. 
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Il·lustració 3.19: Esquemàtic de la placa de circuit imprès 

Com es pot veure en la figura anterior, hi ha quatre pads a l’esquemàtic, que són els que 
s’utilitzen en el disseny per poder fer forats a la placa i posar-li quatre potes.  

En aquest disseny, es connecta l’AFE4300 amb el microcontrolador com en la placa de 
proves, amb la diferència que ara s’utilitza el pin de reset de l’AFE4300 per poder fer un 
reset en qualsevol moment. 

L’etapa de seguretat, està formada per condensadors en sèrie amb les sortides d’injecció 
de corrent de l’AFE4300 i resistències entre les sortides del xip i massa, per donar un 
camí als corrents de contínua. 

 

Tal i com es pot apreciar a l’esquemàtic, els pins dedicats per a calibrar el dispositiu han 
estat connectats seguint l’esquema de connexions interns de l’AFE4300, realitzant 
aquestes connexions fora del xip. Cal comentar que segons en l’ordre en que es 
connecten aquests pins, hi ha diferencies entre les mesures que s’obtenen, per tant 
s’han connectat de tal manera que les mesures obtingudes són correctes. 

 

3.2.2. Disseny placa PCB 

La placa de circuit imprès està dissenyada amb dues cares. A la cara davantera es 
situen tots els components i el pla de massa de la zona “digital” i en la cara del darrere 
es situa el pla de massa de la zona “analògica”. Com no hi havia cap limitació d’espai a 
la hora de dissenyar la placa s’ha fet de mida Europa, una mida estàndard de 10x16cm. 

Les úniques limitacions a l’hora de dissenyar la placa han sigut les següents: la primera 
és que els condensadors necessaris que l’AFE4300 necessita per funcionar 
adequadament (C21,C22,C23), han d’estar el més a prop possible del xip. La segona és 
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que el mòdul Bluetooth no pot tenir pla de massa a sota, degut a això el pla de massa de 
la cara superior té aquesta forma. 

 

Il·lustració 3.20: Disseny final PCB 

 

Il·lustració 3.21: Placa PCB soldada 
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3.2.3. Disseny software receptor 

Per demostrar les funcionalitats del sistema i fer més accessible el seu ús, s’ha utilitzat el 

software utilitzat amb la placa de proves, mencionat anteriorment, juntament amb un 

software que permet la reconstrucció d’imatges a partir de les mesures d’impedància que 

realitza l’AFE4300.  

 

Aquest software funciona de la següent manera: el canvi de conductivitat per un píxel en 
una posició donada (x,y) és estimat sumant els canvis de tensió produïts en totes les 
regions equipotencials, definides pels elèctrodes de mesura de tensió a les que pertany 
aquell píxel. Per a cada combinació d’injecció, un píxel només pertanyerà solament a 
una regió equipotencial k. A la figura següent, mostra totes les regions equipotencials per 
una projecció donada (cas de 16 elèctrodes).  

 

Il·lustració 3.22: Regions equipotencials [7] 

Aquest software presenta una interfície d’usuari en la qual es pot seleccionar si es vol 
filtrar i com es vol filtrar, es mostra la matriu de mesures de referència, la matriu de 
mesures actual, i la imatge reconstruïda. 

En la imatge següent es pot veure el diagrama de blocs del software descrit 

anteriorment: 

 

Il·lustració 3.23: Diagrama blocs software de reconstrucció d’imatges  

En aquesta imatge es pot observar la DLL que s’encarrega d’executar l’algoritme de 

reconstrucció d’imatges, la qual necessita com a entrades una referència, que en aquest 
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cas és el primer frame que s’obté, les matrius de mesures de tensió, els píxels de la 

màscara, si volem filtrar, si volem que la imatge sigui weighted i una matriu buida. Com a 

sortides dóna el valor màxim i mínim de la imatge i la imatge reconstruïda 

 

A continuació es pot observar la interfície d’usuari del software: 

 

Il·lustració 3.24: Interfície usuari software de reconstrucció 
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4. Resultats 

Un cop obtinguda la placa final, s’ha procedit a realitzar una caracterització de l’AFE4300 

amb l’ús d’un phantom salí. 

Caracterització amb phantom 

Un cop realitzada la caracterització amb les dues resistències, s’ha procedit a realitzar-la 
utilitzant un phantom salí. Consisteix en un tanc d’aproximadament 1L de capacitat amb 
16 cargols que travessen la paret i fan d’elèctrodes, s’omple d’aigua amb sal dissolta 
amb una concentració de 4g/L. En la imatge següent es pot observar el phantom utilitzat: 

 

Il·lustració 4.1: Phantom salí usat per les mesures 

Per realitzar la caracterització utilitzant el phantom, s’han estat agafant mesures durant 
mitja hora, en les quals no hi ha havia cap disturbi. D’aquesta forma podem caracteritzar 
el soroll que hi ha a l’hora de realitzar les mesures. Per caracteritzar aquest soroll 
s’utilitzen els dos softwares explicats anteriorment conjuntament i, utilitzant Matlab es 
realitza la mitja i la desviació de cada mesura. 

Primerament, abans de fer cap càlcul amb Matlab s’ha comprovat per a diferents temps 
entre mesures si les imatges es reconstruïen correctament. S’han provat els mateixos 
temps que per a la mesura de la resistència i la xarxa de resistències. D’acord amb el 
que podríem esperar, els millors casos són aquells en què els retards són 50ms o 100ms, 
tal i com havíem deduït anteriorment al realitzar la caracterització del xip. 

Per a 100ms i 50ms: la reconstrucció de la imatge es fa correctament, la única variació 
entre les dues és l’aparició de més o menys soroll a la mesura.  

Per a 25ms i 10ms: la reconstrucció d’imatges és totalment errònia, la imatge que es 
reconstrueix no s’assembla en res a la imatge que hauria de correspondre. 

Per tant un cop comprovat això, per tal de poder garantir la qualitat de les mesures, a 
partir d’aquí les mesures s’han realitzat amb un retard de 50ms, el qual ja havíem vist 
que era el millor cas possible.  
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Aquest temps és el que més limita a la hora de realitzar les mesures, cosa que ha fet que 
entre matriu i matriu, el temps que passa és de 16 segons per al cas de 50ms de retard i 
de 32 segons per al cas de 100ms de retard. 

Els resultats obtinguts per a aquest cas es presenten a la següent taula: 

Phantom salí, 50ms 

35,32 43,07 22,92 10,66 5,46 6,19 13,69 36,85 

44,09 44,30 43,87 30,23 7,80 5,20 14,63 6,40 

17,99 44,65 44,75 38,18 20,47 11,15 7,50 14,51 

11,74 26,56 38,54 38,41 39,30 19,83 8,20 16,14 

7,42 7,20 10,38 39,36 40,52 47,83 30,97 18,54 

12,13 11,88 8,41 10,93 47,03 51,52 47,70 14,41 

16,20 13,02 6,54 6,08 23,76 48,36 54,93 43,18 

39,01 18,92 14,67 7,00 13,11 25,21 44,13 41,33 

Taula 4.1: Valors SNR en dB resistència phantom salí 

Resultats reconstrucció imatges 

Si utilitzem els dos softwares mencionats anteriorment alhora, podem ser capaços de 
reconstruir imatges a partir de les mesures obtingudes. A l’hora de realitzar les mesures, 
s’han realitzat diferents casos: 

1. Phantom sense objecte. 
2. Phantom amb objecte aïllant.  
3. Phantom amb objecte conductor. 
4. Phantom amb objecte aïllant i objecte conductor. 

Per a realitzar la reconstrucció d’imatges en base a les mesures d’impedància fetes amb 
l’AFE4300, s’ha utilitzat el software de reconstrucció mencionat anteriorment.  

A partir d’aquest casos s’han posat en marxa els softwares i s’ha començat a fer la 
reconstrucció d’imatges. Els resultats obtinguts per a cada cas es mostren a continuació. 
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Phantom sense objecte: 

En la imatge següent, es pot observar el resultat obtingut si realitzem mesures 
d’impedància amb el phantom i seguidament les passem pel software de reconstrucció 
d’imatges. 

 

Il·lustració 4.2: Reconstrucció mesures phantom sense disturbi 

Com es pot observar, els diferents valors en que oscil·la la conductivitat són deguts al 
soroll de l’AFE4300. Tot i que hi ha aquests canvis, si ens fixem en els valors de l’eix z 
(barra dreta), es pot veure que els canvis que hi ha són molt petits. 

Phantom amb objecte aïllant: 

A continuació es mostra la reconstrucció de la imatge si, ara, realitzem mesures del 
phantom amb un objecte aïllant (barra de Peek) en la part superior del phantom. 

 

Il·lustració 4.3 Reconstrucció mesures phantom amb objecte aïllant 

En aquest cas l’objecte provoca una pertorbació que es representa de color blau degut a 
que la seva conductivitat és negativa, -0.4. 
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Phantom amb objecte conductor: 

Ara, si posem un objecte conductor i tornem a prendre mesures i executem el software 
de reconstrucció, obtenim el següent resultat: 

 

Il·lustració 4.4: Reconstrucció mesures phantom amb objecte conductor 

Com podem veure, ara apareix la pertorbació a la imatge de color vermell, degut a la 
conductivitat de l’objecte, que en aquest cas és de 0,4. 

Phantom amb objecte aïllant i  objecte conductor: 

Finalment, si posem els dos objectes alhora al phantom, realitzem mesures i reconstruïm 
la imatge obtinguda serà:  

 

Il·lustració 4.5: Reconstrucció mesures phantom amb objecte aïllant i objecte conductor 

Igualment que en els casos anterior, l’objecte aïllant apareix de color blau i l’objecte 
conductor apareix de color vermell.  
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5. Costos 

Component Preu per Unitat Unitats Cost 

Prototip Inicial    

AFE4300 4,58 € 1 4,58 € 

HC-06 11,61 € 1 11,61 € 

Placa de desenvolupament PIC16F886 28,23 € 1 28,23 € 

PICkit 3 44,32 € 1 44,32 € 

Condensadors, tires de pins, connectors… Aprox.  10 € 

    

    

Disseny Final    

AFE4300 4,58 € 1 4,58 € 

HC-06 11,61 € 1 11,61 € 

PIC16f886 SMD 2,09 € 3 6,27 € 

Resistències 1MΩ 0,0077 € 20 0,15 € 

Resistència 4.7kΩ 0,0099 € 20 0,19 € 

Resistències 470Ω 0,0084 € 20 0,16 € 

Condensadors 100nF 0,0299 € 20 0,59 € 

Condensadors 10µF 0,547 € 2 1,09 € 

Condensadors 470nF 0,579 € 1 0,57 € 

    

    

Bateria 2000mAh LiPo 3.7V 12,95 € 1 12,95 € 

Power Cell LiPo Charger/Booster 17,86 € 1 17,86 € 

Leds 0,356 € 2 0,71 € 

    

Connectors mascle 0,37 € 1 0,37 € 

Connectors femella 1,76€ 1 1,76 € 

Connector de cable a placa 0,115 € 8 0,92 € 

Encàrrec PCB's (x3)  1 243 € 

    

  TOTAL 401.52 € 

Taula 5.1: Costos de material 
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Component Preu per Unitat Unitats Cost 

AFE4300 4,58 € 1 4,58 € 

HC-06 11,61 € 1 11,61 € 

PIC16f886 SMD 2,09 € 1 2,09 € 

Resistències 1MΩ 0,0077 € 20 0,15 € 

Resistència 4.7kΩ 0,0099 € 20 0,19 € 

Resistències 470Ω 0,0084 € 20 0,16 € 

Condensadors 100nF 0,0299 € 20 0,59 € 

Condensadors 10µF 0,547 € 2 1,09 € 

Condensadors 470nF 0,579 € 1 0,57 € 

    

    

Bateria 2000mAh LiPo 3.7V 12,95 € 1 12,95 € 

Power Cell LiPo Charger/Booster 17,86 € 1 17,86 € 

Leds 0,356 € 2 0,71 € 

    

Connectors mascle 0,37 € 1 0,37 € 

Connectors femella 1,76€ 1 1,76 € 

Connector de cable a placa 0,115 € 8 0,92 € 

Encàrrec PCB  1 10 € 

  TOTAL 65,60 € 

Taula 5.2: Cost del sistema 
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6. Conclusions i perspectives de futur  

S'ha desenvolupat un sistema de tomografia de baixa resolució que, amb un mínim de 

components i amb un cost de materials bastant reduït respecte als aparell d’EIT actuals, 

permet fer mesures del mòdul d’impedàncies bioelèctriques i a partir d’aquestes fer una 

reconstrucció d’imatges d’EIT. No es coneix cap altra realització documentada d’un 

tomògraf d’un cost tan baix. 

 

Les limitacions de temps entre canvis de canal de l’AFE4300 fan que les aplicacions 

d’aquest sistema es vegin reduïdes degut al temps que passa entre una imatge i una 

altra. Tot i així, pot servir per a aplicacions lentes com les mesures en extremitats (óssos), 

el cervell o la bufeta, mentre que no servirà per pulmó o cor.  

 

Una millora possible a realitzar en un futur podria ser el canvi de mòdul Bluetooth i de 

microcontrolador. El canvi de microcontrolador serviria per poder afegir més prestacions 

al sistema, ja que el que utilitzem ara mateix només pot gestionar una interrupció externa, 

la qual s’utilitza pel Bluetooth, i per tant, no permet fer un reset, per exemple amb un 

switch, que era la idea inicial. El canvi de mòdul Bluetooth, en canvi, podria fer-se per un 

que fos low energy, cosa que faria que el consum del sistema es veiés reduït. 

Com a millora futura també es podria incorporar el regulador de la tensió de la bateria i el 

carregador a la placa. 

 

El dispositiu està preparat per superar les normatives de seguretat d’instruments 

biomèdics, degut a què incorpora una xarxa de seguretat entre els circuits i els 

connectors dels elèctrodes, i al fet d’estar aïllat de la xarxa elèctrica, al funcionar amb 

bateria. 
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