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Abstract 

For a few years now, bioimpedance or the impedance that can be found in a biological tissue has been 

the object of many studies. Thanks to the existence of the Cole-Cole model, a group of cells can be 

approximated to an electric circuit. From that structure the tissue can be characterized with the 

response and, therefore, detect a number of pathologies. 

In this project an impedance spectroscopy system based in the Red Pitaya’s STEMLab board has been 

designed and developed. The final instrument allows the module and phase of the impedance to be 

seen in real-time through Matlab. The impedance measure in the tissue can be done thanks to an 

analog front-end based on a 4-electrode measurement method. 

In the development of the project a study on the duration of the system when implementing two 

different methods has been carried out to see which one is better. And, finally, three tests have been 

executed with the final implementation of the project: the first one on the measurement dispersion, 

the second on linearity and the third using biological tissue in a simulation of the real application.  
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Resum 

Des de ja fa uns quants anys la bioimpedància o la impedància que trobem en un teixit biològic ha 

sigut objecte de nombrosos estudis. Gràcies a l’existència del model de Cole-Cole, es pot aproximar 

l’agrupació de cèl·lules com a un circuit elèctric. A partir d’aquesta estructura es pot caracteritzar el 

teixit gràcies a la seva resposta i així detectar diverses patologies. 

En aquest projecte s’ha dissenyat i desenvolupat un sistema d’espectroscòpia d’impedància basat en la 

placa STEMLab de Red Pitaya. L’instrument final permet veure el mòdul i la fase de la impedància a 

temps real mitjançant Matlab. La mesura de la impedància en el teixit es fa gràcies a un front-end 

analògic basat en la mesura a 4 elèctrodes.  

Dintre del desenvolupament del projecte s’ha dut a terme un estudi de duració del procés del sistema 

al implementar dos mètodes diferents per a veure quin seria millor. I, finalment, s’han realitzat tres 

tipus de proves amb la implementació final del projecte: la primera de la dispersió de les mesures, la 

segona de la linealitat i la tercera sobre un teixit biològic en una simulació de la aplicació real. 
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Resumen 

Hace ya unos cuantos años que la bioimpedancia o la impedancia que encontramos en un tejido 

biológico ha sido objeto de numerosos estudios. Gracias a la existencia del modelo de Cole-Cole se 

puede aproximar las agrupaciones de células como un circuito eléctrico. A partir de esa estructura se 

puede caracterizar el tejido a partir de la respuesta y, así, detectar diversas patologías. 

En este proyecto se ha diseñado y desarrollado un sistema de espectroscopia de impedancia basado en 

la placa STEMLab de Red Pitaya. El instrumento final permite ver el módulo y la fase de la 

impedancia a tiempo real mediante Matlab. La medida de la impedancia en el tejido se puede hacer 

gracias a un front-end analógico basado en la medida a 4 electrodos. 

Dentro del desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo un estudio de duración del proceso del sistema 

la implementar dos métodos distintos para ver cuál sería el mejor. Y, finalmente, se han realizado tres 

pruebas con la implementación final del proyecto: la primera de la dispersión de las medidas, la 

segunda de la linealidad y la tercera sobre un tejido o biológico en una simulación de la aplicación real. 
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1. Introducció 

Els teixits cel·lulars d’un ésser viu presenten una impedància que fluctua sota certs canvis corporals 

com poden ser la respiració o la contracció d’un múscul. Donat que la impedància és la relació entre el 

voltatge i la intensitat -segons la llei d’Ohm- i donat que les dues propietats físiques són mesurables 

amb certs instruments, es possible obtenir el valor de la impedància del teixit i, com a conseqüència, 

informació sobre el cos mesurat. El  Treball de Fi de Grau que es presenta en aquest document es 

basa principalment en aquest concepte. 

1.1. Objectius i antecedents 
L’objectiu principal d’aquest treball consisteix en concebre i implementar un sistema d’espectroscòpia 

d’impedància elèctrica basat en una placa STEMLab de l’empresa Red Pitaya. El treball ha estat dut a 

terme sota la direcció de Ramon Bragós Bardia a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 

Telecomunicacions de la UPC al departament d’Enginyeria Electrònica dins del grup de recerca 

d’Instrumentació Electrònica i Biomèdica (EIB). Aquest grup de recerca es centra en la investigació i 

concepció de equips i sistemes d’instrumentació dins de l’àmbit mèdic i biotecnològic[1]. 

El plantejament d’aquest treball comença per el disseny del sistema. El sistema està fonamentalment 

constituït per 3 parts: la mesura d’impedància, l’obtenció de les dades i el posterior processat. Els 

principals components que el formen són la placa STEMLab, tal i com s’ha mencionat anteriorment i 

el programa Matlab. A més a més, amb l’objectiu principal venen lligat un seguit de subobjectius que 

és necessari complir: 

 Configurar la placa de Red Pitaya per tal de transferir les dades via cable Ethernet al PC el 

més ràpid possible. 

 Implementar mitjançant Matlab un programa que analitzi la impedància segons les dades 

rebudes. 

 Fer una comparació entre dues possibles implementacions del sistema: una en la qual s’envia 

la senyal d’impedància i es fa la FFT a Matlab i una segona en la que es fa la FFT al 

processador de la placa i tan sols s’envien els coeficients. 

 Obtenir resultats per a comprovar l’eficiència i correcte funcionament del sistema i recrear 

una simulació per a veure que es pugui utilitzar per a una aplicació biomèdica. 

 Crear una aplicació que mostri a temps real les dades, que sigui fàcil d’utilitzar i intuïtiva i no 

requereixi cap coneixement previ per part del usuari. 

 

La idea original d’aquest projecte sorgeix a partir d’un altre Treball de Fi de Grau presentat al Maig de 

2016 per el Rubén Valderas Jiménez anomenat “Disseny i Realització d’un sistema d’espectroscòpia 

d’impedància dinàmic basat en el Mòdul Zynq” i dirigit també per el Ramon Bragós Bardia. Aquest 

projecte anterior tenia uns objectius molt semblants als mencionats en aquest treball, però el disseny i 

la implementació diferien del projecte que es presenta en aquest document [2]. El treball del Rubén no 

s’ha utilitzat com a referència per a crear aquest sinó que servirà com a comparació per veure si es pot 

optimitzar el sistema, ja que el projecte va resultar en una realització funcional però d’alta complexitat 

i que, com a conseqüència, és lenta i difícil de mantenir. Es pretén fer-ne una versió mínima, que 

permeti treballar en temps real     
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1.2. Requeriments i especificacions 
Amb la idea del que es vol obtenir descrita i plantejada, es poden marcar una sèrie d’especificacions i 

requeriments que hauria de complir el sistema. 

En quant als requeriments, són els següents: 

 El sistema ha de ser capaç de poder-se utilitzar per aplicacions biomèdiques. Això implica que 

pugui treballar a freqüències prou altes per a que no afecti al teixit biològic i en cap cas portar-

ne de baixes o corrent contínua ja que això és molt perillós i podria afectar a les cèl·lules. 

 Els resultats han de ser mostrats per PC mitjançant el programa Matlab de forma clara i 

concisa.  

 El sistema ha de tenir un cost baix i ha de ser transportable. 

En quant a les especificacions, són les següents: 

 El rang de freqüències ha de cobrir des d’1 kHz a 1 MHz idealment per a poder veure 

resultats significatius sobre la resposta biològica. 

  Les dades que es mostren per la pantalla del PC han de ser mostrades a temps real i per tant, 

s’ha de tardar el mínim possible en el processat de la senyal. 

1.3. Work Packages i diagrama de Gantt 

Projecte: Disseny d’un sistema d’espectroscòpia d’impedància elèctrica 

basat en una placa de Red Pitaya 

WP ref: WP1 

Constituent principal: Recerca Pàgina 1 of 9 

Breu descripció: 

Abans de començar a treballar s’ha de configurar el entorn del PC i la 

placa. Després s’ha de dur a terme una recerca del projectes open-

source per a valorar quin tipus de disseny s’ha d’implementar.  

Data inici: setmana 1 

Data fi: setmana 6 

Tasca interna T1: Configurar El PC 

Tasca interna T2: Configurar la placa 

Tasca interna T3: Investigar altres projectes per a obtenir informació 

sobre com implementar el projecte 

Tasca interna T4: Implementar els projectes per a estudiar-los millor 

Entregues: Dates: 

 

Projecte: Disseny d’un sistema d’espectroscòpia d’impedància elèctrica 

basat en una placa de Red Pitaya 

WP ref: WP2 

Constituent principal: Software  Pàgina 2 of 9 

Breu descripció: 

Primer de tot es configura la comunicació entre els dos components 

principals: la placa de Red Pitaya i Matlab via cable Ethernet. 

Data inici: setmana 7 

Data fi: setmana 8 

Tasca interna T1: Configurar la placa per a que rebi i enviï informació 

Tasca interna T2: Configurar Matlab per a que rebi i enviï informació 

Tasca interna T3: Fer proves enviant vector llargs   

Entregues: Dates: 
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Projecte: Disseny d’un sistema d’espectroscòpia d’impedància elèctrica 

basat en una placa de Red Pitaya 

WP ref: WP3 

Constituent principal: Software Pàgina 3 of 9 

Breu descripció: Amb l’ajuda d’un generador de senyal, configurar la 

placa per tal de que adquireixi la senyal per les dues entrades ADC. 

Data inici: setmana 9 

Data fi: setmana 13 

Tasca interna T1: Aconseguir adquirir la senyal correctament 

Tasca interna T2: Configurar el trigger extern per tal d’obtenir les dues 

senyals al mateix temps. 

Entregues: Dates: 

 

 

Projecte: Disseny d’un sistema d’espectroscòpia d’impedància elèctrica 

basat en una placa de Red Pitaya 

WP ref: WP4 

Constituent principal: Software Pàgina 4 of 9 

Breu descripció: Fer que la placa generi la senyal i la enviï per la 

sortida DAC. 

Data inici: setmana 14 

Data fi: setmana 15 

Internal task T1: Generar senyal que fa al front-end  

Internal task T2:  Generar senyal de trigger 

Entregues: Dates: 

 

 

Projecte: Disseny d’un sistema d’espectroscòpia d’impedància elèctrica 

basat en una placa de Red Pitaya 

WP ref: WP5 

Constituent principal: Software Pàgina 5 of 9 

Breu descripció: 

Crear un script de Matlab que calculi la FFT de la senyal rebuda i mostri 

el mòdul i la fase per pantalla. 

Data inici: setmana 16 

Data fi: setmana 16 

Tasca interna 1: Calcular la FFT de la senyal 

Tasca interna T2: Mostrar les dades per pantalla a temps-real 

Entregues: Dates: 

 

 

Projecte: Disseny d’un sistema d’espectroscòpia d’impedància elèctrica 

basat en una placa de Red Pitaya 

WP ref: WP6 

Constituent principal: Software Pàgina 6 of 9 

Breu descripció: 

Calcular la FFT des de la placa per tal d’enviar tant sols els coeficients 

d’importància i fer un estudi sobre el temps que tarda aquesta 

implementació i l’anterior (FFT a Matlab) per veure quina tarda menys. 

Data inici: setmana 17 

Data fi: setmana 18 

Tasca interna T1: Calcular la FFT de la senyal a la placa 

Tasca interna T2: Fer un estudi sobre la duració del procés amb cada 

implementació 

Entregues: Dates: 
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Projecte: Disseny d’un sistema d’espectroscòpia d’impedància elèctrica 

basat en una placa de Red Pitaya 

WP ref: WP7 

Constituent principal: Software Pàgina 7 of 9 

Breu descripció: 

Integració final i obtenció de resultats 

Data inici: setmana 19 

Data fi: setmana 19 

Tasca interna T1:  Integració final 

Tasca interna T2: Obtenció de resultats 

Entregues: Dates: 

 

Projecte: Disseny d’un sistema d’espectroscòpia d’impedància elèctrica 

basat en una placa de Red Pitaya 

WP ref: WP8 

Constituent principal: Software Pàgina 8 of 9 

Breu descripció: 

Escriure la documentació del projecte 

Data inici: setmana 1 

Data fi: setmana 19 

Tasca interna T1:  Project proposal and workplan 

Tasca interna T2: Critical review 

Tasca interna T3: Final report 

Entregues: Project 

proposal and 

workplan, Critical 

review,   Final report 

Dates: 

 

Projecte: Disseny d’un sistema d’espectroscòpia d’impedància elèctrica 

basat en una placa de Red Pitaya 

WP ref: WP9 

Constituent principal: Software Pàgina 9 of 9 

Breu descripció: 

Fer la presentació final 

Data inici: setmana 19 

Data fi: setmana 20 

Tasca interna T1:  Escriure el guió 

Tasca interna T2:  Crear l’ajuda visual 

Dates: Dates: 

 

 Diagrama de Gantt  
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2. Tecnologia utilitzada o aplicada en aquest treball 

Abans d’entrar en el projecte en si, en aquest apartat es troba un resum del tema en el que es basa i 

sobre el que es construeix aquest projecte. Inclou una introducció a la bioimpedància, sobre la que 

s’han fet varis estudis i extenses investigacions; una descripció dels possibles mètodes de mesura i 

finalment es veu en detall quins desavantatges presenten els sistemes actuals de mesura. 

2.1. Propietats elèctriques dels teixits biològics 
Un teixit biològic està format per un conjunt de cèl·lules, la unitat fonamental de vida. Les cèl·lules 

per la seva part, estan formades per una membrana que envolta el citoplasma, on es troben els 

components propis de la cèl·lula, com per exemple el nucli o els ribosomes. La membrana és la part 

que aporta més informació si es mesura la impedància dels teixits ja que al estar estructurada en dues 

capes de lípids amb proteïnes, permet la circulació de corrents de desplaçament, i en menor mesura, 

d’ions al aplicar un camp elèctric i per tant s’apropa molt al comportament d’un condensador en 

paral·lel amb una resistència [3][4].  

Aquest fenomen fa que es puguin relacionar amb les cèl·lules magnituds físiques com la conductivitat 

(σ) o la permitivitat elèctrica (ε) que, en principi, són tensors. Per a això, fem la suposició de que els 

teixits son isòtrops, lineals i independents del temps i en conseqüència les dues propietats passives 

queden com a escalars que varien en funció de la freqüència.  

La relació entre la permitivitat i conductivitat varia segons el rang de freqüències, el que porta a la 

definició de tres relaxacions o dispersions: α, β i γ (Foster and Shwan, 1996). 

La relaxació que comprèn el rang de freqüències més baixes, α, arriba a les desenes de kHz i la 

conductivitat té protagonisme en l’espai extracel·lular. Treballar en aquesta regió fa difícil la 

identificació dels teixits i la informació queda difusa amb l’ús dels elèctrodes, per tant no és la indicada 

per al tipus de aplicacions que es pretén estudiar. La següent relaxació, la β, comprèn les 

radiofreqüències (de 100kHz a 10MHz, aproximadament). En aquest rang podem obtenir informació 

útil sobre la membrana de la cèl·lula, a més a més de les diferents agrupacions que formen diferents 

teixits, amb la qual cosa es poden identificar. Finalment, a altes freqüències- al voltant de 1 GHz- els 

teixits presenten la relaxació γ degut a la relació amb l’aigua que conté el propi teixit. El comportament 

de les tres dispersions es pot veure a la figura 1. 

 
Figura 1. Permitivitat i conductivitat en funció de la freqüència [5]. 



 

15 
 

2.2. Models dels teixits biològics 

2.2.1. Model unicel·lular. Equació de Debye. 
Una cèl·lula té com a principal component una membrana formada per una doble capa de lípids amb 

proteïnes. Aquest membrana rodeja el citoplasma on es troben les subestructures cel·lulars en un medi 

aquós. Al ajuntar-se les cèl·lules entre elles mitjançant una matriu extracel·lular es formen els teixits 

biològics. Aquesta estructura es pot modelar com a un circuit elèctric de dos terminals, suposant que 

la cèl·lula està immersa en un medi iònic. El circuit està format per la resistència del medi 

extracel·lular i l’intracel·lular (Ri) i per una capacitat (Cmc) i una resistència (Rmc) que representen la 

membrana de doble capa. 

 
Figura 2 Model unicel·lular [2] 

Aquest model es pot simplificar per a un altre que compleix la equació de la impedància complexa de 

Debye, si es considera la membrana com a fonamentalment capacitiva i per tant, negligint Rm. 

 
Figura 3. Model de Debye (en dues formes) 

 

Analitzant el circuit mitjançant Laplace, podem obtenir la següent fórmula per a expressar la 

impedància en funció de la freqüència: 

𝑍(𝜔) =  𝑅1 +
𝑅2

𝑗𝜔𝑅2𝐶1 + 1
 

A la qual apliquem les relacions: 

𝑅0 = 𝑅1 + 𝑅2 
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𝑅∞ = 𝑅1 

𝜔𝑐 =
1

𝑅2𝐶1
 

 

Per a obtenir la següent equació, que es defineix com la relaxació complexa de Debye: 

𝑍(𝜔) =  𝑅∞ +
𝑅0 − 𝑅∞

𝑗
𝜔
𝜔𝑐

+ 1
 

Així, finalment, al haver obtingut aquest model d’impedància elèctrica d’una cèl·lula en medi iònic  

basat en les equacions de Debye, podem representar la seva resposta freqüencial, tal i com es mostra 

en la figura 4. 

 
Figura 4. Resposta freqüencial del model de Debye amb Rinf = 150, Ro = 50 i 𝟂c = 50 kHz 

 

2.2.2. Model multicel·lular. Equació de Cole-Cole 
Tot i haver obtingut el model cel·lular, no es pot aplicar el mateix per als teixits biològics, ja que al 

formar-los, les cèl·lules s’agrupen heterogèniament. En conseqüència, les constants de temps van 

variant i el model de Debye no és suficient. Per això s’aplica de model de relaxació de Cole-Cole: 

𝑍(𝜔) =  𝑅∞ +
𝑅0 − 𝑅∞

(𝑗
𝜔
𝜔𝑐

)(1−𝛼) + 1
 

El paràmetre α de l’equació està relacionat amb grau de dispersió de constants de temps associades a 

la relaxació dielèctrica. Com més elevat és α també ho serà la dispersió, i per tant el paràmetre ens 

dona informació sobre la homogeneïtat del teixit. Per a α = 0 el model correspon a la equació de 

Debye ja que indica que tan sols hi ha una constant de temps. Es pot veure en la figura 5 el 

comportament del model per a diferents dispersions. 
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Figura 5. Resposta freqüencial del model de Cole-Cole per a diferentes alfes i els mateixos valors que a la figura 4 

 

Aquesta representació gràfica, per això, dificulta la comparació entre el circuit experimental i el seu 

model, i per això es sol representar el model Cole-Cole mitjançant la projecció R-I ja que el recorregut 

és una circumferència i es fa més fàcil d’ajustar-ho a una equació. 

 

2.3. Mètodes de mesura 
Durant ens anys de recerca en aquest àmbit, s’han utilitzat principalment dos mètodes per a la mesura 

de la impedància en teixits biològics: mètode a 2 elèctrodes i mètode a 4 elèctrodes. A part, hi ha un 

altre mètode híbrid dels altres dos, mètode a 3 elèctrodes 

2.3.1. Mètode a 2 elèctrodes (2EM) 

 
Figura 6. Model de mesura a 2 elètrodes 

Aquest mètode consisteix en fer córrer un corrent I0 a través de 2 elèctrodes (d’impedància Ze) amb lo 

qual s’obtindrà un voltatge V0 entre es borns. Amb aquesta implementació s’obté una impedància: 

𝑍 =  
𝑉0

𝐼0
= 𝑍𝑒1 + 𝑍𝑒2 + 𝑍𝑥 
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I si suposem que ambdós elèctrodes tenen el mateix valor d’impedància, llavors finalment obtenim : 

𝑍𝑒1 = 𝑍𝑒2 

𝑍 =  
𝑉0

𝐼0
= 2𝑍𝑒 + 𝑍𝑥 

Aquest mètode, tot i ser senzill d’implementar comporta un problema greu a l’hora de voler mesurar 

teixits i és que la impedància de la pell queda en sèrie amb la impedància del elèctrode i el valor de la 

suma es més elevat que el valor de la impedància del teixit sol i per tant, es fa difícil de distingir. Per a 

negligir aquest fenòmen s’utilitza el següent mètode. 

2.3.2. Mètode a 4 elèctrodes (4EM) 

 
Figura 7. Model de mesura a 4 elèctrodes 

En aquest cas s’utilitzen 4 elèctrodes: 2 per als quals s’injecta la corrent i dos des dels quals es calcula 

el voltatge. D’aquesta forma la impedància dels elèctrodes no influeix en el càlcul de la impedància del 

teixit en primera aproximació [6]. 

2.3.3. Mètode a 3 elèctrodes (3EM) 

 
Figura 8. Model de mesura a 3 elèctrodes 

Per aplicar aquest mètode s’utilitzen 3 elèctrodes, un dels quals servirà de referència (Ze2). La corrent 

es fa circular entre un elèctrode i el de referència i el voltatge es mesura entre aquest i el restant. 

Aquest últim mètode s’aplica al utilitzar un catèter, com per exemple en l’experiment dut a terme en 

[7] en el qual es va comprovar que d’aquesta manera és indicada per a distingir teixits. 
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2.4. Sistema actual: desavantatges i inconvenients 
El departament en el qual s’està desenvolupant aquest projecte té sistemes de mesura d’espectroscòpia 

de bioimpedància implementats i en funcionament. Aquests sistemes són complexes i efectius, però 

presenten una sèrie de desavantatges: 

 Els aparells de mesura són voluminosos i contenen parts fràgils, cosa que dificulta el seu 

transport a l’hora de fer experiments sobre humans o animals fora del laboratori del 

departament. 

 Un altre gran desavantatge és l’alt cost, del qual sorgeix com a conseqüència que el sistema no 

sigui fàcil de replicar. Això presenta un obstacle especialment a l’hora de voler fer mesures 

simultànies en diferents localitzacions. 

 La complexitat dels sistemes crea un altre problema i és que ha de ser operat per un enginyer. 

No existeix cap tipus de aplicació d’utilització senzilla que pugui controlar un metge sense la 

presencia de personal qualificat. 

 Relacionat amb el desavantatge anterior, no existeix una aplicació que pugui representar les 

dades a temps real i això fa que les dades s’hagin de guardar per a un processat posterior. 

Aquest problema dificulta molt el treball de les persones implicades amb el procés. 

 La manera invasiva en la que es prenen les mesures del sistema actual és justificable en el 

àmbit de estudi però no es pot acceptar en un entorn clínic. Aquest es un del principals 

problemes en aquesta línia de recerca de espectroscòpia de la bioimpedància i es segueix 

investigant. 

Tots aquests desavantatges s’intenten disminuir en la implementació que es du a terme en aquest 

projecte, excepte l’últim ja que no cau en l’àmbit que abasta el sistema creat. 

Per altra banda, ja que aquest projecte sorgeix a partir d’un altre, cal mencionar les diferències entre els 

dos. La principal desavantatge que presenta el projecte previ és la complexitat de la implementació feta 

per l’anterior estudiant. Això sorgeix del fet que integra tres parts: el programa en la placa, un 

programa fet en Java i un script de Matlab. El segon element, el programa en Java era l’encarregat de 

crear la comunicació entre la placa i el PC fet que, a part de alentir el procés de adquisició i processat 

de senyal, afegia un grau més de dificultat al projecte a l’hora d’intentar utilitzar-lo o modificar-lo, a 

part de donar problemes al canviar la versió de Java a l’ordinador. En aquest projecte s’ha fet la 

connexió directament entre la placa de Red Pitaya i Matlab en un intent de fer una implementació més 

intuïtiva i fàcil d’entendre.   
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3. Metodologia / Desenvolupament del projecte:  

 
Figura 9. Esquema general del sistema implementat 

A la figura 9 es pot veure una representació esquemàtica de la implementació que s’ha aplicat per a  

intentar complir els objectius plantejats. En primer lloc es troba un front-end analògic encarregat de 

fer les mesures de voltatge i intensitat per a enviar-les al segon component: una placa STEMLab de la 

empresa Red Pitaya. Aquesta placa té unes característiques, segons es podrà veure a l’apartat 3.1.1 que 

la fan idònia per al projecte. Es l’element encarregat de generar la senyal que va al circuit i adquirir la 

senyal de resposta per enviar-lo posteriorment al PC per a que pugui ser mostrat a la pantalla 

mitjançant Matlab. A continuació es detalla cada component. 

3.1. Components principals del sistema 

3.1.1. Front-end per a mesurar la impedància 
 Un cop tenim definit el sistema, es necessita un aparell per  a obtenir el valor de la impedància. Per a 

tal propòsit, s’ha utilitzat un front-end analògic basat en la mesura de 4 elèctrodes (apartat 2.3.2). Tal i 

com es pot veure a la figura 9 el sistema té una font de corrent controlada per la tensió que surt del 

Output 2 de la placa STEMLab. La corrent de la font s’injecta entre dos elèctrodes entre els quals hi 

ha ZX -que representa el teixit biològic. El voltatge es calcula entre els borns dels altres dos elèctrodes. 

Tant el valor del voltatge obtingut com el de la corrent injectada van a la placa mitjançant els dos 

Inputs ADC. A part, cal mencionar que aquest front-end està alimentat amb una font d’alimentació 

estabilitzada indicada per a aquest tipus de aplicacions que involucren teixit biològic ja que es sensible 

a freqüències baixes i a fluctuacions brusques de voltatge. Es pot trobar més informació sobre el 

circuit emprat a [8]. 
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Figura 10. Circuit del front-end i el seu aspecte 

3.1.2. Red Pitaya 
Red Pitaya és una empresa formada l’any 2013 per un grup d’enginyers de Instrumentation 

Technologies Inc. Des d’aleshores han anat guanyant força en el l’àmbit de test i mesura. 

El principal producte de Red Pitaya és STEMLab. STEMLab es tracta d’una placa orientada 

principalment a fer mesures elèctriques. Les característiques que la fan una alternativa viable als 

instruments de mesura convencionals són en primer lloc que es tracta d’una iniciativa Open Source i 

en segon lloc que té un preu molt més reduït. Tot i això, té un rendiment elevat i bones prestacions. 

L’empresa Red Pitaya té diferents models de plaques disponibles i, apart, també ofereix aplicacions 

que fan la funció de diferents instruments, com oscil·loscopis o generadors de senyal, que venen ja 

implementades i tan sols fa falta instal·lar. Té diferents usos per a diferents perfils de usuari, com per 

exemple com a instrument de mesura multifuncional, transceptor o inclús com a eina d’aprenentatge. 

Una altre avantatge és que estan perfectament adaptada per a ser controlada remotament amb Matlab, 

LabView o Python o internament, ja que té Linux com a sistema operatiu [9].  

 

STEMLab 125-14 

STEMLab 125-14 és el principal component amb el que s’ha desenvolupat aquest projecte. Compta 

amb la FPGA Xilinx Zynq 7010 SoC i un processador Dual Core Arm Cortex A9. En quant a 

memòria té una RAM de 256MB però funciona amb una targeta SD de fins a 32GB. Per tal d’utilitzar-

a és connecta a la corrent mitjançant un micro USB i té un consum de 1,5A. Per tal de comunicar-se 

està adaptat per a les interfícies I2C, SPI i UART. 

En quant als sistemes d’entrada i sortida analògics, compta amb 2 entrades ADC i 2 sortides DAC, les 

dues amb una velocitat de 125 milions de mostres per segon i 10 bits de resolució. Les entrades tenen 

un  rang de ± 20V i suporta fins a un màxim de 30, però tot i així té díodes de protecció. La sortida, 

per la seva part, té ± 1 V de rang. A més a més, té 16 pins d’entrada i sortida digitals [10]. 
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3.1.3. Matlab 
Matlab és un entorn d’escriptori amb un llenguatge de programació dissenyat per a fer operacions 

matemàtiques, especialment amb vectors i matrius. S’utilitza per a diferents usos com per exemple 

anàlisi de dades, desenvolupar algoritmes o creació models. 

3.2.  Generació i adquisició de la senyal des de la placa de Red Pitaya  
Un cop establerta la comunicació entre els dos components, el següent pas és generar i adquirir la 

senyal de la placa per a enviar-la a Matlab.  

 

Llibreria rp.h 

La llibreria rp.h ha estat creada per la comunitat de Red Pitaya -ja que, com s’ha mencionat amb 

anterioritat, es tracta d’una iniciativa es Open Source. Permet utilitzar la FPGA des del processador 

mitjançant la programació en C. La FPGA té un paper molt important, ja que controla els 

convertidors de les sortides i les entrades. A continuació s’entra en més detall dels dos processos. 

3.2.1. Generació de senyal 
La placa STEMLab es capaç de generar senyals analògiques gràcies a les sortides DAC. La senyal 

generada pot arribar als 62 MHz en el cas de que sigui sinusoïdal o als 10MHz en el cas de les senyals 

quadrades o triangulars. En quant a amplitud, es pot generar una senyal de fins a 2 Vpp. 

Per configurar la senyal des de la placa s’utilitza la llibreria rp.h mencionada en l’apartat anterior. 

Algunes de les funcions més rellevants per a aquest projecte es poden veure a la taula 1. 

Taula 1. Taula de funcions per a generar senyal a la placa 

Funció Definició 

rp_GenReset Torna als valors per defecte 

rp_GenOutEnable Activa la sortida DAC seleccionada (de les dues possibles) 

rp_GenOutDisable Desactiva la sortida DAC seleccionada 

rp_GenAmp Defineix l’amplitud pic a pic de la ona generada en V 

rp_GenFreq Defineix la freqüència de l’ona generada en Hz 

rp_GenWaveform Defineix la forma d’ona de la senyal. Pot ser sinusoïdal, quadrada, triangular...) 

rp_GenMode Defineix el mode de la ona, pot ser continua, burst o stream 

Figura 11. Dibuix esquemàtic de la placa 
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3.2.2. Adquirir la senyal 
La placa de Red Pitaya ens permet adquirir senyals analògiques mitjançant les dues entrades ADC i 

convertir-les en senyals digitals de fins a 16384 mostres (corresponent a 214 , ja que els convertidors 

tenen 14 bits de resolució). La duració temporal d’aquests buffers dependrà de la freqüència de 

mostreig que vulguem definir en la configuració. La placa pot adquirir fins a 125 milions de mostres 

per segon, que omplirien el buffer en 131,072 µs. Tot i això es pot delmar la senyal per a tenir 

diferents tamanys temporals de buffer, tal i com es veu a la taula 2. 

Taula 2. Taula que mostra els possibles delmats en l'adquisició 

Delmat Mostres per segon 
Escala temporal (tamany 

del buffer en temps) 

1 125 MS/s 131.072 µs 

8 15.6 MS/s 1.049 ms 

64 1.9 MS/s 8.389 ms 

1024 122.0 MS/s 134.218 ms 

8192 15.2 kS/s 1.074 s 

65536 7.6 kS/s 8.590 s 

  

El delmat elegit per a cada adquisició dependrà de la freqüència i dels cicles que es volen obtenir de la 

senyal. 

 

Per a configurar la adquisició en la STEMLab, utilitzem, al igual que al generar, les funcions definides 

a la llibreria rp.h. Algunes de les funcions més rellevants es troben a la taula 3. 

Taula 3. Taula de funcions per a adquirir senyal a la placa 

Funció Definició 

rp_AcqSetSamplingRate 
Defineix quantes mostres per segon es volen obtenir 

rp_AcqSetTriggerSrc 
Defineix el tipus de trigger al adquirir la senyal (extern, per exemple) 

rp_AcqSetTriggerLevel 
Defineix el valor del threshold del trigger 

rp_AcqStart 
Comença l’adquisició mitjançant el ADC 

rp_AcqStop 
Para l’adquisició 

rp_AcqReset 
Torna als valors per defecte de la configuració de l’adquisició 

rp_AcqGetOldestDataV 
Retorna els valors del buffer de ADC en volts des de la mostra més 

antiga (posició 0) 
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3.3. Obtenció de la impedància a partir de voltatge i intensitat 
Un cop obtingudes les dues senyals per les respectives entrades, s’ha d’obtenir la impedància, que es 

defineix com la divisió entre el voltatge i la intensitat, segons la llei d’Ohm: 

𝑍(𝜔) =
𝑉(𝜔)

𝐼(𝜔)
 

El problema sorgeix del fet que s’obté el valor de les senyals per cada mostra i això té com a 

conseqüència que en alguns casos es dividiria per 0, cosa que constitueix un indeterminació 

matemàtica. Per a solucionar aquest fet es fa servir les fórmules de Euler, que separen el valor absolut 

de la fase: 

cos(𝑥) =
1

2
(𝑒−𝜃𝑗 + 𝑒𝜃𝑗) 

I per tant, separant el voltatge en valor absolut i fase: 

𝑉 =  |𝑉0| ·
1

2
(𝑒−𝜃𝑗 + 𝑒𝜃𝑗) 

Així, el valor de la fase queda: 

 
1

2
(𝑒−𝜃𝑗 + 𝑒𝜃𝑗) =

𝑉

|𝑉0|
 

I el mateix s’aplica a la intensitat. Alhora de dividir les fases, s’aplica la següent propietat del numero e: 

𝑒𝑥

𝑒𝑦
= 𝑒(𝑥−𝑦) 

Al obtenir aquestes expressions podem calcular la impedància. Per una part, es divideixen els valors 

absoluts de voltatge i intensitat per obtenir el de la impedància i, per altra part, es calcula la seva fase, 

amb això evitem la indeterminació matemàtica. 

 

3.4. Connexió entre els components 
La connexió entre els dos elements principals d’aquest projecte és via Ethernet mitjançant TCP/IP.  

TCP/IP és un protocol per transmetre informació. Defineix una sèrie de formats i procediments que 

han de seguir dues màquines que es vulguin comunicar. La part de TCP (Transmission Control 

Protocol) s’encarrega de dividir la informació en paquets i lligar-los a una adreça per a que la part de 

IP (Internet Protocol) hi afegeix la informació necessària al paquet per tal de que pugui enviar-se per 

una xarxa com per exemple Ethernet [11]. 

Cada un s’ha de configurar adequadament per establir aquesta connexió. Seguidament s’explica cada 

una de les dues parts. 

3.4.1. Configuració de la connexió de la placa STEMLab 
A la placa de Red Pitaya la configuració es fa mitjançant sockets. En una xarxa, un socket es un end-

point de una via de comunicació bidireccional entre diferents processos que poden estar en màquines 

diferents. Té assignada una IP per a que es pugui reconèixer l’end-point al que enviar la informació 

[12]. En aquest cas, el socket va lligat a la IP de la placa STEMLab. Per crear-lo en un programa en 

llenguatge C s’utilitza la funció socket declarada a la llibreria sys/socket.h en la qual es declaren 
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namespace, estil de comunicació i protocol [13]. En el cas d’aquest sistema, el namespace es AF_INET, 

ja que va per internet al ser diferents màquines i l’estil de comunicació és SOCK_STREAM, en el qual la 

informació s’envia com a un stream de bytes d’un punt a l’altre.  

Per tal de establir la comunicació, hi han altre funcions d’aquesta llibreria que s’han utilitzat. Es poden 

separar en dos grups, funcions relacionades amb la connexió amb l’altra màquina i funcions 

relacionades amb  el procés d’enviar i rebre informació en si: 

o Configuració de la connexió: Al haver creat el socket és necessari que es connecti amb l’altre 

punt de la comunicació, procés que es pot dur a terme amb la funció listen, la qual espera 

una connexió i la lliga al socket quan la rep. A part de tenir un socket per a enviar 

informació al ordinador es necessari crear-ne un altre per rebre la informació que es enviada a 

la placa. Això s’aconsegueix amb la funció accept, la qual no interfereix amb la connexió 

creada per l’anterior socket sinó que en crea un de nou assignat a la mateixa IP.  

o Transferència de dades: Per tal de rebre i enviar informació hi ha dues funcions principals: 

send i revc. Al enviar, s’envia un buffer cada cop que s’invoca la funció, a la que s’ha 

d’especificar el socket, el buffer, el tamany del buffer a enviar i possibles flags.  Per al cas de 

recv és similar ja que també s’indica el socket amb el que es rep, el buffer al que s’ha de 

guardar els valors, el tamany d’aquest buffer i possibles flags. 

3.4.2. Configuració de la connexió de Matlab 
Per tal de que Matlab es pugui connectar amb la placa, s’utilitza la funció tpclient [14]. Aquesta 

funció crea un objecte que permet la connexió mitjançant TCP/IP. Aquest objecte tindrà com a 

informació l’adreça que s’ha assignat prèviament a la STEMLab i la IP de la placa. 

o Funcions per a rebre i enviar dades: la funció read s’utilitza per a rebre dades de les quals s’ha 

de especificar quants valors es reben i el tipus de dades. Per a enviar, en canvi, s’utilitza write 

on tan sols s’ha de ficar l’objecte TCP/IP i la variable a enviar. 

 

3.5. Estudi sobre el temps empleat per a processar la senyal segons on es calcula la FFT 
Per tal de intentar millorar algunes propietats del sistema implementat a l’hora de obtenir la freqüència 

de la senyal,  s’ha valorat una alternativa. L’objectiu és augmentar la rapidesa del sistema i intentar no 

saturar la via de comunicació. A arrel d’això, per a no haver d’enviar tots els valors de la ona rebuda, 

es proposa la idea de calcular la FFT a la placa STEMLab i tan sols haver d’enviar-ne 2: el mòdul i la 

fase de la impedància en la freqüència desitjada. 

La placa està configurada per adquirir senyal a 15,625 M mostres per segon, i omple un buffer de 2048 

mostres amb cada adquisició. El primer dels dos valors mencionats sorgeix d’haver delmat la senyal 

per a que hi hagi suficients cicles de senyal a cada buffer, i el segon d’haver reduït del tamany màxim 

de buffer (16384) per a no fer una FFT amb masses mostres i no saturar el sistema. En conseqüència, 

la diferencia entre un mètode i l’altre en quant a valors enviats passa de 2048 a 2. Vist això, està clar 

que la opció de calcular la FFT a la placa satura molt menys la xarxa i és una millor solució en aquest 

aspecte. Per veure si també és la millor alternativa en quant al temps, s’ha dut a terme una comparació 

entre els dos mètodes. 

Condicions: 

 Per a la prova només és té en compte el mòdul de la FFT, és a dir com si tan sols volguéssim 

obtenir la part real de la impedància. Això fa que Matlab es quedi únicament amb la part 

absoluta del vector i que en el segon mètode tan sols s’enviï un valor. 
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 L’ordinador és un DELL optiplex 790 amb un processador Intel Core i7.  

 La senyal a enviar no la genera ni adquireix la placa, sinó que es crea un vector sinusoïdal de 

2048 punts amb una freqüència de mostreig de 15,625 milions de mostres per segon. 

 

3.6. Presentació dels mètodes 

3.6.1. Mètode 1: FFT al Matlab 
En aquesta implementació es genera i s’adquireix una senyal de 2048 mostres que s’envien a Matlab de 

cop un darrere l’altre. Des de Matlab, a cada una d’aquestes trames de li fa la FFT i s’obtenen els valor 

de mòdul i fase de la impedància. D’aquests valors ens quedem tan sols amb els que corresponen a la 

freqüència de interès. El codi utilitzat en aquest mètode es troba al annex A. 

3.6.2. Mètode 2: FFT en C a la placa STEMLab  
Per altra banda, en aquest mètode, al adquirir la senyal, transforma els valor a nombres complexos a 

un nou buffer i els converteix al domini freqüencial amb una funció que retorna un altre buffer amb 

els valors de la FFT. Seguidament, el que cal fer és trobar la posició i enviar-la al Matlab per trobar la 

freqüència. El codi utilitzat en aquest mètode es troba al annex B. 

 

Llibreria kiss_fft.h 

Per a calcular la FFT s’ha fet servir la llibreria kiss_fft.h, creada per Mark Borgerding, que es pot 

trobar al seu perfil de Github i utilitzar lliurement. El mateix creador t’indica com utilitzar-la: 

 
Figura 12. Utilització recomanada pel creador de la kiss_fft.h 

Per tant, i seguint l’exemple, s’ha de canviar la implementació anterior per tal d’obtenir la senyal 

adquirida en nombres complexos. Això és senzill de programar amb la llibreria complex.h (llibreria 

estàndard de C) que conté funcions com:  

double creal(double complex); 

double cimag(double complex); 

double cabs(double complex); 

On les dues primeres s’utilitzen per a assignar la part real i imaginaria de la senyal adquirida a la senyal 

que passarà per la funció kiss_fft i la tercera extraurà el mòdul de la impedància en domini 

freqüencial per a la senyal de sortida. 
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Com el que volem és calcular la freqüència no s’envia el valor màxim sinó la posició en la que està. Per 

altra banda, a Matlab es crea un vector amb les freqüències a partir de la freqüència de mostreig i els N 

punts de la senyal enviada. Finalment, s’obté la freqüència amb la posició rebuda de la placa. 

3.7. Resultats 
Finalment amb les dues implementacions fetes, es calcula el temps que es tarda en obtenir la 

freqüència d’una senyal de 2048 mostres. Per veure diferents casos s’ha mirat el temps per a diferent 

nombre de iteracions. Cada iteració és una nova adquisició i el càlcul de freqüència corresponent.  A 

part, les mesures s’han fet 10 cops per a obtenir la mitjana. 

3.7.1. Temps empleat per el mètode 1: Matlab 

Taula 4. Taula que mostra els temps del mètode 1 per a diferent nombre d'iteracions 

Num. 
Iteracions 

Mesura 
1 (s) 

Mesura 
2 (s) 

Mesura 
3 (s) 

Mesura 
4 (s) 

Mesura 
5 (s) 

Mesura 
6 (s) 

Mesura 
7 (s) 

Mesura 
8 (s) 

Mesura 
9 (s) 

Mesura 
10 (s) 

10 0,1189 0,1046 0,1001 0,0997 0,0978 0,1016 0,0990 0,1017 0,1017 0,1027 

20 0,2229 0,2066 0,2031 0,2030 0,2041 0,2019 0,2462 0,2021 0,2024 0,2057 

30 0,3143 0,3103 0,3104 0,3145 0,3224 0,3111 0,3450 0,3195 0,3467 0,3226 

40 0,4311 0,4267 0,4593 0,4098 0,4096 0,4175 0,6320 0,4128 0,4158 0,4101 

50 0,5941 0,6162 0,5302 0,7553 0,5261 0,5346 0,5319 0,5280 0,5302 0,5254 

60 0,6766 0,9546 0,8702 0,6925 0,6564 0,6463 0,6486 0,6495 0,6580 0,6475 

70 0,8225 0,7758 0,8078 0,7848 0,8049 0,8356 0,7705 0,7457 0,7638 0,7728 

80 0,8945 0,8959 0,8861 0,8832 0,9019 0,8948 0,8931 0,8929 0,8853 0,8862 

90 1,0664 1,0093 1,0144 1,0565 1,0167 1,0133 1,0213 1,0520 1,0475 1,0305 

100 1,1666 1,1677 1,1388 1,1338 1,1544 1,1466 1,1408 1,1487 1,1588 1,1388 

 

Mitjana: 

Taula 5. Taula que mostra la mitjana de temps per a cada nombre d'iteracions 

Num. iteracions Mitjana (s) 

10 Iteracions 0,1016 

20 Iteracions 0,2036 

30 Iteracions 0,3170 

40 Iteracions 0,4166 

50 Iteracions 0,5311 

60 Iteracions 0,6572 

70 Iteracions 0,7948 

80 Iteracions 0,8930 

90 Iteracions 1,0259 

100 Iteracions 1,1476 
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3.7.2. Temps empleat per el mètode 2: processador 

Taula 6. Taula que mostra mostra els temps del mètode 2 per a diferent nombre d'iteracions 

Num. 
Iteracions 

Mesura 
1 (s) 

Mesura 
2 (s) 

Mesura 
3 (s) 

Mesura 
4 (s) 

Mesura 
5 (s) 

Mesura 
6 (s) 

Mesura 
7 (s) 

Mesura 
8 (s) 

Mesura 
9 (s) 

Mesura 
10 (s) 

1 0,0865 0,1181 0,0935 0,0830 0,0870 0,0780 0,0743 0,0933 0,0873 0,0739 

2 0,1763 0,1729 0,1550 0,1679 0,1650 0,1524 0,1500 0,1800 0,1583 0,1613 

3 0,2330 0,2335 0,2008 0,1929 0,1899 0,2017 0,2130 0,2141 0,2219 0,1916 

4 0,3298 0,3333 0,2974 0,3414 0,3308 0,6731 0,7020 0,3172 0,3209 0,3369 

5 0,4070 0,4053 0,4146 0,4258 0,4127 0,4134 0,3924 0,3954 0,4018 0,4191 

6 0,4703 0,5026 0,4857 0,5037 0,4876 0,4952 0,4818 0,5023 0,4737 0,5120 

7 0,5077 0,5581 0,5711 0,5541 0,5467 0,5835 0,5567 0,5739 0,5793 0,5513 

8 0,6503 0,6394 0,6776 0,6526 0,6426 0,6146 0,6556 0,5976 0,6372 0,6140 

9 0,7053 0,5886 0,7268 0,6986 0,7447 0,7104 0,7306 0,7312 0,7230 0,7120 

10 0,7549 0,7976 0,8466 0,8419 0,7596 0,6925 0,8183 0,8606 0,8155 0,8322 

 

Mitjana: 

Taula 7. Taula que mostra la mitjana de temps per a cada nombre d'iteracions 

Num. 
Iteracions 

Mitjana 

10 0,0868 

20 0,1631 

30 0,2074 

40 0,3321 

50 0,4099 

60 0,4914 

70 0,5574 

80 0,6410 

90 0,7175 

100 0,8169 

 

3.7.3. Conclusions 
Tal i com es pot veure a les mesures preses el temps que tarda la implementació utilitzant la llibreria 

per calcular la FFT a la RP es bastant menor (entre 170% i 62%). Degut a això, es pot deduir que el 

que tarda més temps és la comunicació entre placa i ordinador i que el temps que tarda la placa en fer 

la funció de FFT no és arriba a ser tan elevat com el de la comunicació. A més a més, es suma la 

avantatge ja mencionada que s’evita la saturació en la comunicació entre la placa i Matlab. I en quant al 

valor de freqüència obtingut, és el mateix en ambdós casos, fet que pot venir derivat de que els dos 

algoritmes que utilitzen cada un dels components sigui molt semblant. Amb això podem concloure 

que el segon mètode és mes adient per al sistema ja que és important la velocitat al voler els resultats a 

temps real. 
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4. Resultats 

Amb el projecte implementat, s’han dut a terme una sèrie de proves per a comprovar, per una part, 

l’eficiència del mateix i per l’altra tenir una idea d’una aplicació real. En total són tres proves: la 

primera comprova la dispersió de les mesures, la segona la progressió del mòdul i la fase de la 

impedància segons la resistència del teixit i a la tercera, que simula la aplicació real, es visualitza la 

impedància del teixit biològic amb l’ajuda d’elèctrodes. Aquestes proves s’han realitzat amb el primer 

dels mètodes mencionats en l’apartat anterior, és a dir, enviant la senyal temporal d’impedància a 

Matlab i processant-la des del programa posteriorment. Això és degut a que per a tenir més control 

sobre les proves i els resultats, s’ha decidit rebre la senyal per comprovar que no hi ha errors. 

Abans de passar als resultats de les proves cal mencionar un petit detall. La freqüència més baixa a la 

que s’han realitzat les proves és de 20 kHz, això ve donat del fet que el trigger extern no funciona per 

a freqüències més baixes que aquesta. En cas de voler treballar a freqüències més baixes igualment es 

podria fer configurant el trigger com a qualsevol dels dos canals d’entrada, però s’ha de tenir en 

compte que això propicia que les dues senyals tendeixin més a desfasar-se que en el cas del trigger 

extern. Per a aquestes proves, llavors, s’ha decidit utilitzar el trigger extern i treballar a 20 kHz. 

4.1. Dispersió de les mesures 
La primera prova consisteix en fer varies mesures d’un mateix cas per a veure si varien molt entre elles. 

La mateixa prova es repeteix per a tres freqüències: 20 kHz, 100 kHz i 1 MHz i per a cada freqüència 

dos casos: el primer cas amb una resistència de 100 Ω simulant el teixit i en l’altre amb una de 1000 Ω. 

El nombre de iteracions per cada cas és de 1000. 

 

4.1.1. Freqüència 1: 20 kHz 

  
Figura 13. Histograma per a R = 100 Ω i f = 20 kHz 

 

Figura 14. Histograma per a R = 1000 Ω i f = 20 kHz 
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4.1.2. Freqüència 2: 100 kHz 

  
Figura 15. Histograma per a R = 100 Ω i f = 100 kHz Figura 16. Histograma per a R = 1000 Ω i f = 100 kHz 

4.1.3. Freqüència 3: 1 MHz 

  
Figura 17. Histograma per a R = 100 Ω i f = 1 MHz Figura 18 Histograma per a R = 1000 Ω i f = 1 MHz 

      

Veient els resultats en les imatges i la variança en valor relatiu a la taula 8, les conclusions més 

rellevants a extreure són dues. La primera que la variança és directament proporcional al valor de la 

resistència, ja que en tots els tres casos la resistència de 100 Ω té una variança més baixa que la de 

1000 Ω, i en alguns casos es fins a 10 vegades més baixa. Com a segona conclusió, podem veure que la 

freqüència amb la variança relativa més baixa és la de 1 MHz. L’objectiu és obtenir la variança més 

baixa possible ja que significa que amb menys mesures obtindrem valors més centrats en el histograma. 

 

 

Taula 8. Taula que mostra el valor relatiu de la variança sobre la mitjana en % 

Freqüència R = 100 Ω R = 1000 Ω 

20 kHz 0.373 % 0.318 % 

100 kHz 0.382 % 0.56 % 

1 MHz 0.232 % 0.124 % 
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Per a tenir una idea del temps que tarda el sistema en processar les dades, la taula 9 resumeix els temps 

de durada de cada cas. 

 

Taula 9. Taula que mostra la duració temporal del procés per cada 1000 mesures 

Freqüència Temps per a R = 100 Ω en segons Temps per a R = 1000 Ω en segons 

20 kHz 10,1495 10,1619 

100 kHz 10,1376 10,0935 

1 MHz 10,2663 10,1594 

 

El valor mitjà de tots aquests valors és de 10,1613 i tenint en compte que per a cada histograma hi ha 

1000 mostres del mòdul de la impedància, el temps que tarda el sistema en generar la senyal, adquirir-

la, enviar-la al PC i processar-la és de 0,1016 segons. 

 

4.2. Pendent de la impedància en funció de la resistència del circuit 
En aquesta prova es mira la linealitat tant el mòdul com la fase de la impedància ficant una resistència 

al lloc del teixit biològic al circuit final. S’ha repetit per a 3 freqüències, les mateixes que en la prova 

anterior: 20 kHz, 100 kHz i 1 MHz. Per a obtenir la tendència, es repeteix la prova amb 5 resistències 

diferents de les quals es mesura el valor real amb multímetre. Primer es mesuren els valors desitjats per 

a cada resistència i després es linealitza amb una eina de Matlab. 

4.2.1. Freqüència 1: 20 kHz 

 
Figura 19. Linealitat del mòdul per a f = 20 kHz. Pendent: y = 36x – 77. 

 
Figura 20. Linealitat de la fase per a f = 20 kHz.  
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4.2.2. Freqüència 2: 100 kHz 

 
Figura 21. Linealitat del mòdul per a f = 100 kHz. Pendent: y = 4.1x – 15. 

 

 
Figura 22. Linealitat de la fase per a f = 100 kHz. 

 

4.2.3. Freqüència 3: 1 MHz 

 
Figura 23. Linealitat del mòdul per a f = 1 MHz. Pendent: y = 38x +6300 
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Figura 24. Linealitat de la fase per a f = 1 MHz. 

 

Tal i com podem observar, les tres freqüències segueixen un comportament lineal però encara que 

coincideixen en aquest fet no coincideixen en la pendent que segueixen (figura 25). Això significa que 

es pot trobar el valor de la resistència per a qualsevol valor obtingut en el mòdul de la impedància si se 

sap la pendent pròpia de cada freqüència. 

 
Figura 25. Diferència de pendents per a cada freqüència 

Per altra banda tenim la fase. La fase es veu clarament que es manté bastant semblant entre diferents 

mesures, ja que una resistència no modifica la fase, però hauria de ser 0°, fet que no succeeix en cap  

cas, encara que amb la freqüència de 1 MHz s’apropi. Això implica que la fase requereix una calibració 

prèvia que depèn de la freqüència. Això és degut a la existència de capacitats paràsites en paral·lel amb 

la impedància sota mesura i també a la resposta en freqüència del front-end. Tots dos efectes donen 

lloc a un comportament passa-baixes que es pot corregir adquirint la mesura de dues resistències a 

cada una de les freqüències a les que es volen fer mesures. 
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4.3. Observació de la impedància en teixit biològic 
Per a completar el projecte, s’han pres unes mesures d’impedància en un teixit biològic. Per a fer-ho 

s’han col·locat 4 elèctrodes en els avantbraços d’una persona i s’ha observat l’efecte en diferents casos. 

En el primer i segon cas s’han col·locat dos elèctrodes a cada avantbraç, i per tant, la impedància del 

cos que actuava era la dels braços i la caixa toràcica (figura 26), i per l’últim cas els 4 elèctrodes estaven 

en el mateix avantbraç separats uns 10 centímetres cada parell per a veure la impedància de la mateixa 

extremitat (figura 27). 

 

  
Figura 26. Posició dels elèctrodes per a la primera 

i segona prova 
Figura 27. Posició dels elèctrodes per a la última prova 

 

Per a saber quant de temps passa en cada cas s’ha utilitzat els càlculs del apartat anterior (taula 9) 

sabent que cada interval correspon a 1000 iteracions. 

Cada cas ha estat sotmès al mateix processat: primer s’han desestimat els valors que eren massa 

allunyats de la mitjana com per a proporcionar-nos informació útil (outliers), el segon pas ha sigut 

aplicar un filtre digital amb Matlab amb la funció filtfilt que fa el filtre un cop en cada direcció per tal 

de compensar el desfàs que apareixeria amb un sol filtrat. Per a obtenir els batecs del cor i la respiració 

i esborrar les freqüències altes sorgides de la disparitat entre mesures s’ha aplicat un filtre amb un 

vector de 20 uns en el numerador i un 20 al denominador, implementant així un filtre de mitjana 

mòbil de longitud 20: 

ℎ =  
[1 ··· 1]

20
 

En canvi, per a treure els batecs i quedar-se amb la respiració s’ha aplicat un filtre semblant però amb 

300 uns al numerador i un 300 al denominador: 

ℎ =  
[1 ··· 1]

300
 

Aquest valor s’ha extret empíricament veient que a la senyal a processar hi havien 2000 punts i tres 

cicles de respiració, aproximadament, i s’ha seleccionat la meitat de la divisió entre punts i cicles. 
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4.3.1. Cas 1: Estat de relaxació del cos 
 

 
Figura 28. Senyal rebuda amb el cos en relaxació 

 
Figura 29. Senyal filtrada per a veure els batecs i la respiració (vermell) o tan 

sols la respiració (blau) amb el cos en relaxació 

En aquesta gràfica la respiració és calmada i els batecs son regulars. Es pot veure que la línia blava fa el 

moviment de la respiració mentre que a la vermella a més a més se li sumen els batecs del cor. 

4.3.2. Cas 2: Apnea 

 
Figura 30. Senyal rebuda en apnea 
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Figura 31. Senyal filtrada per a veure els batecs de cor (vermell) o només la 

respiració (blau) en apnea 

Aquest segon cas està fet en apnea i per tant, no hi ha respiració, això es pot observar a la gràfica en el 

fet que la línia blava es manté força constant i a la vermella tan sols s’hi pot apreciar els batecs del cor 

que queden aïllats d’altres freqüències. 

4.3.3. Cas 3: Contracció del múscul 

 
Figura 32. Senyal rebuda amb contracció de múscul 

 
Figura 33. Senyal filtrada per a veure els batecs del cor i la 

contracció (vermell) o tan sols la contracció (blau) 
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En aquest últim cas s’han enganxat els elèctrodes tal i com es veu a la figura 30. Amb això decreix 

substancialment el valor de la impedància (dels milers en els casos anteriors als centenars en aquest), 

però ens permet apreciar un altre efecte: la contracció del múscul. Es pot veure a la figura 32 una 

elevació brusca del mòdul de la impedància just quan el braç es contrau, això es deu al fet que les 

fibres musculars es concentren en l’espai entre els dos parells d’elèctrodes i això fa augmentar la 

impedància. 

  



 

38 
 

5. Costos 

 

Material 

Taula 10. Taula de costos materials 

Component Cost (€) 

Placa de Red Pitaya 175 

Accessoris de la placa 53 

Cables coaxials i convertidors 65 

Cable Ethernet 3 

Cable micro-USB 2 

Mòdem 20 

 PC (amortització*) 500 

Font d’alimentació estable (amortització*) 100 

Font de corrent 30 

Elèctrodes 20 

TOTAL 968 

* Amortització del producte durant 4 mesos considerant una vida útil de 3 anys 

 

 

Software 

Taula 11. Taula de costos de software 

Programa Llicència 

Matlab 2019a 2000 € (permanent) 

 

 

Costos de personal 

Taula 12. Taula de costos de personal 

Empleat Total hores €/h Total (€) 

Junior Engineer 400 h 10 4000 
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6. Conclusions i futur desenvolupament:  

Amb la finalització del projecte, es pot fer una valoració el sistema obtingut a més a més de proposar 

possibles millores en cas de que continués. 

Primer de tot, cal mencionar que l’objectiu principal d’obtenir un sistema d’espectroscòpia 

d’impedància basat en la placa STEMLab de Red Pitaya s’ha complert. Tal i com s’ha descrit en aquest 

document, s’ha implementat totes les parts del sistema des de la generació de la senyal per la pròpia 

placa, passant per d’adquisició de la resposta, el posterior processat, que constitueix l’obtenció de la 

impedància a partir del voltatge i la intensitat i el càlcul de la FFT i finalment una comunicació ràpida i 

fiable via cable Ethernet mitjançant el protocol TCP/IP amb Matlab. Des de Matlab s’ha aconseguit 

que es mostrin els valor a temps real, i per tant es pot concloure que hem obtingut l’instrument de 

mesura desitjat. En quant als subobjectius presentats al principi del projecte,  s’han complert tots 

menys un: el que proposava crear una aplicació senzilla dirigida a qualsevol usuari. Això es degut a que 

la part de desenvolupament del sistema ha requerit més temps del esperat i no n’ha quedat per a 

programar l’aplicació. Tot i així, els altres objectius, tal i com es descriu a continuació,  s’han complert. 

El primer constituïa configurar la via de comunicació entre la placa i Matlab el més ràpid possible, i si 

ens referim a la taula 9 podem veure que s’envien i es processen 2048 mostres en 0,1016 segons i 

s’obtenen 1000 valors de mòdul i fase de la impedància en 10,1613 segons. Aquests valors són 

suficients per a observar la resposta del teixit a temps real amb Matlab. El següent objectiu es referia a 

crear un script de Matlab per a analitzar la impedància, el qual s’ha fet calculant la FFT i mostrant els 

valors per pantalla. El tercer objectiu estava relacionat amb l’estudi que s’ha fet dels temps de durada 

de dues possibles implementacions: la primera rebent la senyal temporal a Matlab i calculant la FFT 

des del mateix programa i la segona calculant la transformada prèviament a la placa per tal de intentar 

estalviar temps en l’enviament de dades, al reduir els valor que rep Matlab de 2048 mostres de la 

senyal d’impedància a 2, que serien els coeficients de la FFT. S’ha comprovat que, efectivament, es 

redueix substancialment el temps que tarda el sistema en dur  a terme tot el procés sense alterar els 

resultats obtinguts i per tant suposa una millora interessant. Finalment, s’han desenvolupat una sèrie 

de proves que s’han exposat en l’apartat de Resultats. D’entre aquestes proves, les dues primeres –el 

càlcul de la dispersió i el càlcul de la linealitat- han ajudat a comprovar que el funcionament del 

sistema sigui correcte i a tenir una estimació de la seva dispersió i , per altra part, la tercera i última 

prova ha simulat la aplicació real per la qual es pretén utilitzar el sistema: el càlcul de la impedància de 

un teixit biològic. Així, s’ha observat la fluctuació del mòdul de la impedància en domini freqüencial 

en tres casos diferents: amb el cos relaxat, en apnea i produint una contracció de múscul. 

 

Tot i que els resultats són satisfactoris hi ha una sèrie de millores que s’haurien afegit però no hi ha 

hagut temps suficient. La primera i més important, és crear la aplicació mencionada, ja que era un 

objectiu i no s’ha pogut complir. Es podria fer amb l’eina de Matlab anomenada App Designer, amb la 

qual es pot crear una pantalla interactiva des de la que es podria seleccionar la freqüència a la que es 

vol treballar, decidir quan es vol començar o parar l’adquisició o tenir l’opció de guardar les dades 

rebudes. Tot i això, aquest aplicació implica la necessitat de tenir el programari Matlab que no és 

totalment accessible degut al seu elevat preu. Per a resoldre aquets obstacle es podria fer una aplicació 

web semblant a les que porta la placa STEMLab internament, a les que s’accedeix amb un navegador 

web i per tant seria accessible a qualsevol usuari. Aquesta solució seria viable donat que el processat de 
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la senyal es fa al propi processador i, per tat,  no caldria cap càlcul matemàtic posterior i no seria 

necessari utilitzar Matlab. 

Una altra millora que es podria aplicar seria la de tornar a fer els resultats descrits amb la 

implementació que s’ha comprovat que estalvia temps: calculant la FFT a la STEMLab directament. 

Tal i com s’ha comentat, s’han desenvolupat les proves rebent la senyal d’impedància i calculant la 

FFT a Matlab per així tenir més control sobre aquestes, però, sabent el que es rep, es podria canviar a 

l’altra implementació i tornar a fer un estudi sobre la reducció de temps. Tot i que el sistema funciona 

correctament tal i com s’ha concebut i desenvolupat, amb aquestes dues modificacions quedaria un 

producte més robust i funcional. 
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Annexos  

Annex A: Codi per a la implementació de la FFT a Matlab 

Annex A.1: Codi de la placa STEMLab (en llenguatge C) 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdint.h> 
#include <string.h> 
#include <unistd.h> 
#include <fcntl.h> 
#include <math.h> 
#include <pthread.h> 
#include <sys/mman.h> 
#include <sys/socket.h> 
#include <netinet/in.h> 
#include <arpa/inet.h> 
 
#include "redpitaya/rp.h" 
 
 
int sock_thread = -1; 
 
int main (int argc, char **argv) { 
 
 //Socket Variables 
 int sock_server, sock_client; 
 struct sockaddr_in addr; 
 uint32_t command, size, rate; 
 int yes = 1; 
 
 //Aquisition variables 
 float freq = 1000000; 
 rp_acq_decimation_t dec = RP_DEC_8; 
 int wait = 1100; 
 
 // Initialization of API 
 if (rp_Init() != RP_OK) { 
  fprintf(stderr, "Red Pitaya API init failed!\n"); 
  return EXIT_FAILURE; 
 } 
 fprintf(stderr, "API inicializada\n"); 
 
 uint32_t buff_size = 2048; 
 uint32_t buff_send_size = 2048; 
 
 float *buff = (float *)malloc(buff_size * sizeof(float)); //Buffer voltage 
 float *buff2 = (float *)malloc(buff_size * sizeof(float));   //Buffer current 

int32_t *buff_send = (int32_t *)malloc(buff_send_size * sizeof(int32_t));  
//Buffer impedance (to send) 

  
 int i;  
 
 size = 6000; 
 rate = 5; 
 
 if((sock_server = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) //Create server socket 
 { 
  perror("socket"); 
  return EXIT_FAILURE; 
 } 
 fprintf(stderr, "Server creat\n"); 
 
 setsockopt(sock_server, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (void *)&yes , sizeof(yes)); 
 //Conf of server socket 
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 /* setup listening address */ 
 memset(&addr, 0, sizeof(addr)); 
 addr.sin_family = AF_INET; 
 addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); 
 addr.sin_port = htons(1001); 
 
 if(bind(sock_server, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) < 0) 
 { 
  perror("bind"); 
  return EXIT_FAILURE; 
 } 
 
 fprintf(stderr, "listening...\n"); 
 listen(sock_server, 1024); 
 
 /*Configure signal generation values*/ 
 rp_GenReset(); 
 rp_GenWaveform(RP_CH_1, RP_WAVEFORM_SINE); 
 rp_GenFreq(RP_CH_1, freq); 
 rp_GenAmp(RP_CH_1, 1.0); 
 
 rp_GenWaveform(RP_CH_2, RP_WAVEFORM_SQUARE); 
 rp_GenFreq(RP_CH_2, freq); 
 rp_GenAmp(RP_CH_2, 1.0); 
 
 /* Enable channel */ 
 sleep(1); 
 rp_GenOutEnable(RP_CH_1); 
 rp_GenOutEnable(RP_CH_2); 
 
 
 while(1){ 
 
 
  fprintf(stderr, "Waiting for Matlab...\n", freq); 
 

if((sock_client = accept(sock_server, NULL, NULL)) < 0) //Create Client 
Socket 

  { 
   perror("accept"); 
   return EXIT_FAILURE; 
   fprintf(stderr, "no client\n"); 
  } 
  fprintf(stderr, "Socket Client Creat\n"); 
 
  while(1){ 
 
   /*Configure adquisition values*/ 
   rp_AcqReset(); 
   rp_AcqSetDecimation(dec); 
   rp_AcqSetTriggerLevel(RP_CH_1, 0); //Trig level in volts 
   rp_AcqSetTriggerLevel(RP_CH_2, 0); //Trig level in volts 

rp_AcqSetTriggerDelay(buff_size/2); //rp_AcqGetOldestDataV reads 
m samples after trigger delay 

 
   rp_AcqStart(); 
   usleep(wait); 
   rp_AcqSetTriggerSrc(RP_TRIG_SRC_EXT_PE); //External trigger 
   rp_acq_trig_state_t state = RP_TRIG_STATE_WAITING; 
 
   while(1){ 
    rp_AcqGetTriggerState(&state); 
    if(state == RP_TRIG_STATE_TRIGGERED) break; 
   } 
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if(recv(sock_client, (char *)&command, 4, MSG_WAITALL) <= 0)    
break; //Receives command from Matlab 

   fprintf(stderr, "Command: %d\n", command); 
 
   if(command > 0){ 
    sock_thread = sock_client; 
    float max1 = 0; 
    float max2 = 0; 
 

rp_AcqGetOldestDataV(RP_CH_1, &buff_size, buff); //Reads 
voltage 
rp_AcqGetOldestDataV(RP_CH_2, &buff_size, buff2); //Reads 
current 

     
 

for(int i = 0; i < buff_send_size; i++){ //Find the 
maximum value (absolute value) 

     if(buff[i] > max1){ 
      max1 = buff[i]; 
     } 
     if(buff2[i] > max2){ 
      max2 = buff2[i]; 
     } 
    } 
 
    for(i = 0; i < buff_send_size; i++){ 

buff_send[i] = ((max1/max2)*((buff[i]/max1)-
(buff2[i]/max2)))*100000; //Obtain impedance and 
multiply by 100000 because floats cannot be sent 

 
    } 
 
    //Send data 

long int sent = send(sock_thread, buff_send, 
buff_send_size*4, MSG_NOSIGNAL); //buff_size is 
multiplied by 4 because 4 4bytes are sent for each 
value (int32_t) 

    if(sent < 0){ 
     fprintf(stderr, "NO ENVIAT"); 
     break;  
    } 
 
   }else{ 
    /* cancel communication*/ 
    sock_thread = -1; 
     
   }  
  } 
  sock_thread = -1; 
  close(sock_client); 
 
 } 
 // Releasing resources 
 rp_GenOutDisable(RP_CH_1); 
 rp_GenOutDisable(RP_CH_2); 
 
 rp_Release(); 
 
 close(sock_server); 
 return EXIT_SUCCESS; 
} 
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Annex A.2: Script de Matlab  

 
clear all 

close all 

  

IP = '147.83.28.246'; 

port = 1001; 

t = tcpclient(IP, port); 

  

  

size = 50000; 

data = []; 

i = 10; %Number of iterations. There is no desconnection between iterations 

  

%%Time specifications: 

Fs = 15625000;               % samples per second 

dt = 1/Fs;                   % seconds per sample 

L = 2048;                    % number of samples 

  

peak = []; 

Z_mod = []; 

Z_phase = []; 

  

  

  

for k = 1:i 

   write(t, uint32(k)); %Send command >1 if you wish to receive data 

  

   % read data        

   v = (read(t, L, 'int32')); 

   % add data to vector 

   data = [data, double(v)./100000]; %100000 = 1V  

  

   %FFT 

   Y = fft(double(v)./10000); 

   P2 = abs(Y); 

   P1 = P2(1:L/2+1); 

   P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1); 

  

   Y2 = Y; 

   tol = 10; 

   Y2(abs(Y) < tol) = 0; 

   Pim2 = angle(Y2); 

   Pim1 = Pim2(1:L/2+1);       

   Pim1(2:end-1) = Pim1(2:end-1); 

  

   f = Fs*(0:(L/2))/L; 

   freq = find(P1==max(P1)); 

  

   peak = [peak, f(freq)]; 

   x = 1:length(peak); 

   Z_mod = [Z_mod, (P1(freq))]; 

   Z_phase = [Z_phase, ((Pim1(freq)*180/pi))]; 

  

   %plot(x,peak)    %Uncomment to see the peak freqüency  

   %plot(v)         %Uncomment to see the data received 

   %plot(Z_mod)     %Uncomment to see the impedance module 

   %plot(Z_phase)   %Uncomment to see the impedance phase 

  

end 

     

write(t, uint32(-1)); % send <1 to end comunication 

  

delete(t); 

clear t; 
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Annex B: Codi per a la implementació de la FFT a la placa STEMLab 

Annex B.1: Codi de la placa STEMLab (en llenguatge C) 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdint.h> 
#include <stdbool.h> 
#include <string.h> 
#include <unistd.h> 
#include <fcntl.h> 
#include <math.h> 
#include <pthread.h> 
#include <sys/mman.h> 
#include <sys/socket.h> 
#include <netinet/in.h> 
#include <arpa/inet.h> 
#include "kiss_fft.h" 
#include <complex.h> 
#include <time.h> 
 
#include "redpitaya/rp.h" 
  
 
uint32_t length = 2048; 
int cont = 0; 
int sock_thread = -1; 
uint32_t buff_size = 2048; 
 
 
int main(int argc, char **argv) 
{ 
 /*SIN declarations*/ 
 double freq = 100000; 
 
 /*FFT declarations*/ 
 kiss_fft_cfg cfg = kiss_fft_alloc(buff_size,0,NULL,NULL ); 
  
 /*Socket variables*/ 
 int sock_server, sock_client; 
 struct sockaddr_in addr; 
 int32_t ready; 
  
 int yes = 1; 
 bool receive = true; 
 
 uint32_t buff_size = 2048;  
 kiss_fft_cpx *buff_input = (kiss_fft_cpx *)malloc(length * 
sizeof(kiss_fft_cpx)); 
 kiss_fft_cpx *buff_output = (kiss_fft_cpx *)malloc(length * 
sizeof(kiss_fft_cpx)); 
 
 if (rp_Init() != RP_OK) { 
  fprintf(stderr, "Red Pitaya API init failed!\n"); 
  return EXIT_FAILURE; 
 } 
 fprintf(stderr, "API inicializada\n"); 
      
 
 
 //Create server socket 
 if((sock_server = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)  
 { 
  perror("socket"); 
  return EXIT_FAILURE; 
 } 
 
 //Conf of server socket 
 setsockopt(sock_server, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (void *)&yes , sizeof(yes));  
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//Setup listening address 
 memset(&addr, 0, sizeof(addr)); 
 addr.sin_family = AF_INET; 
 addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); 
 addr.sin_port = htons(1001); 
 
 if(bind(sock_server, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) < 0) 
 { 
  perror("bind"); 
  return EXIT_FAILURE; 
 } 
 
 listen(sock_server, 1024); 
 
 /*Configure signal generation values*/ 
 rp_GenReset(); 
 rp_AcqReset(); 
 
 rp_GenWaveform(RP_CH_1, RP_WAVEFORM_SINE); 
 rp_GenFreq(RP_CH_1, freq); 
 rp_GenAmp(RP_CH_1, 1.0); 
 
 rp_GenWaveform(RP_CH_2, RP_WAVEFORM_SQUARE); 
 rp_GenFreq(RP_CH_2, freq); 
 rp_GenAmp(RP_CH_2, 1.0); 
 
 /* Enable channel */ 
 sleep(1); 
 rp_GenOutEnable(RP_CH_1); 
 rp_GenOutEnable(RP_CH_2); 
 
 
 fprintf(stderr, "READY");  
  
 while(1){ 
   
  cont = 0; 
 
  //fprintf(stderr, "Waiting for Matlab to respond\n"); 

if((sock_client = accept(sock_server, NULL, NULL)) < 0) //Create Client 
Socket 

  { 
   perror("accept"); 
   return EXIT_FAILURE; 
   fprintf(stderr, "no client\n"); 
  } 
  receive = true;   
  fprintf(stderr, "Waiting...\n"); 
 
  while(receive){ 
    
   /*Configure adquisition values*/ 
   rp_AcqReset(); 
   rp_AcqSetSamplingRate(RP_SMP_15_625M); 
   rp_AcqSetTriggerLevel(RP_CH_1, 1);   //Trig level in volts 
   rp_AcqSetTriggerLevel(RP_CH_2, 1);   //Trig level in volts 
   rp_AcqSetTriggerDelay(buff_size/2); 
 
   rp_AcqStart(); 
   rp_AcqSetTriggerSrc(RP_TRIG_SRC_EXT_NE); 
   rp_acq_trig_state_t state = RP_TRIG_STATE_WAITING; 
 
   while(1){ 
    rp_AcqGetTriggerState(&state); 
    if(state == RP_TRIG_STATE_TRIGGERED) break; 
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   if(recv(sock_client, (char *)&ready, 4, MSG_WAITALL) <= 0){ 
    fprintf(stderr, "Problem with socket Client"); 
    ready = -1;    
   } 
 
   float *buff = (float *)malloc(buff_size * sizeof(float)); 
   float *buff2 = (float *)malloc(buff_size * sizeof(float));  
   float *buff_imp = (float *)malloc(buff_size * sizeof(float)); 
          
   if(ready > 0){ 
 
    float max1 = 0; 
    float max2 = 0; 
     
    float im; 
    float real; 
 
 
    rp_AcqGetOldestDataV(RP_CH_1, &buff_size, buff); 
    rp_AcqGetOldestDataV(RP_CH_2, &buff_size, buff2); 
 

for(int i = 0; i < buff_send; i++){ //Find maximum value 
of V and I 

     if(buff[i] > max1){ 
      max1 = buff[i]; 
     } 
     if(buff2[i] > max2){ 
      max2 = buff2[i]; 
     } 
    } 
 
    for(i = 0; i < buff_send; i++){ 

buff_imp[i] = ((max1/max2)*((buff[i]/max1)*2-
(buff2[i]/max2)*2))*100000; //Obtain impedance and 
multiply by 100000 because floats cannot be sent 

    } 
    
    for(int i = 0; i < buff_size; i++){ 
     im = cimag(buff_imp[i]); 
     real = creal(buff_imp[i]); 
     buff_input[i].i = im; 
     buff_input[i].r = real; 
    } 
 
    kiss_fft(cfg, buff_input, buff_output); 
 
    float complex z1; 
    int32_t max = 0; 
    int32_t aux = 0; 
    int32_t *pos; 
 
    for(int i = 0; i < buff_size/2; i++){ 
     z1 = CMPLX(buff_output[i].r, buff_output[i].i); 
     if(cabs(z1) > max){ 
      max = cabs(z1); 

aux = i; //indexing in C starts at 0 but 
at 1 in Matlab  

     } 
    } 
     
    pos = &aux; 
    //Send 
    long int sent = send(sock_client, pos, 4, MSG_NOSIGNAL); 
    if(sent < 0){ 
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     fprintf(stderr, "NO ENVIAT"); 
     break;  
    } 
   }else{ 
    /*Cancel communication*/ 
    receive = false; 
    free(buff); 
   } 
  } 
  sock_thread = -1; 
  close(sock_client); 
 
 } 
 // Releasing resources 
 rp_GenOutDisable(RP_CH_1); 
 rp_GenOutDisable(RP_CH_2); 
 
 rp_Release(); 
 
 close(sock_server); 
} 
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Annex B.2 : Script de Matlab 

clear all 

close all 

  

IP = '147.83.28.246' 

port = 1001 

t = tcpclient(IP, port); 

  

  

data = []; 

i = 1; 

  

%%Time specifications: 

Fs = 15625000;                   % samples per second 

dt = 1/Fs;                   % seconds per sample 

L = 2048; 

frequencies = Fs*(0:(L/2))/L; 

freq = []; 

  

peak = []; 

  

     

 for k = 1:(10*i) 

  

   write(t, uint32(k)); 

  

   % read data        

   v = (read(t, 1, 'int32')); 

  

   data = [data, v];        

   freq = [freq, frequencies(v+1)]; %index 1 in Matlab is index 0 in c, so +1  

  

 end 

  

write(t, uint32(-1)); 

       

x = 1:length(peak); 

plot(x,peak); 

ylabel('Frequency (Hz)'); 

grid on; 

  

% disconnect from VNA server 

delete(t); 

clear t; 

 

 

 


