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Abstrakt 

 Tato práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je rozebrána 

problematika elektrický vlastností buněk a tkání z pohledu bioimpedance, možnosti měření 

bioimpedance, metody elektrické impedanční tomografie a vytváření obrazu. Praktická část 

obsahuje návrh a realizaci multifrekvenčního zařízení pro měření elektrické impedanční 

tomografie. Součástí práce je aplikace umožňující ovládání multifrekvenčního zařízení  

a program pro následnou vizualizaci naměřených dat. 

Klíčová slova 

Impedance, bioimpedance, měření bioimpedance, elektrická impedanční tomografie, 

rekonstrukce obrazu, mikrokontrolér HCS08. 

Abstract 

This thesis consist from theoretical and practical parts. In the theoretical part are 

analyzes problems of electrical properties of cells and tissues in terms of bioimpedance, 

bioimpedance measurement capabilities, methods of electrical impedance tomography and 

image reconstruction. The practical part includes the design and implementation of multi-

frequency device for measuring the electrical impedance tomography. Application for 

controlling multi-frequency device and program for subsequent data visualization are also 

part of the thesis. 
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Impedance, bioimpedance, bioimpedance measurement, electrical impedance 

tomography, image reconstruction, microcontroller HCS08. 

  



 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

GND  Ground (zem) 

CT  Computed tomography (počítačová tomografie) 

MRI  Magnetická rezonance 

PET  Pozitronová emisní tomografie 

SPECT  Jednofotonová emisní výpočetní tomografie 

AD  Analogově – digitální převodník 

DDS  Přímá digitální syntéza 

SPI  Serial peripheral interface 

SCI  Serial Communication interface 

PC  Počítač 

Ag/AgCl Stříbro/Stříbrochlorid – materiál povrchových elektrod 

EKG  Elektrokardiograf 

DPS  Deska plošných spojů 

MRPPD Metoda detekce podílu amplitudy a rozdílu fáze 

GPD  Gain Phase Detector 
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1. Úvod 

Diagnostické metody založené na bioimpedanční analýze se v posledních letech 

dostávají výrazně do popředí. Ve zdravotnictví se využívá bioimpedančních analyzátorů 

ke stanovení celotělové hydratace. Tento úkon se standardně provádí jako předvyšetření  

před napojením pacienta na dialyzátor, který nahrazuje funkci ledvin. 

S problematikou elektrické impedanční tomografie v lékařství je možné se setkat 

zatím pouze vzácně. V současné době se elektrické impedanční tomografie využívá převážně 

při diagnostice respiračního ústrojí, konkrétně k zobrazení oblasti hrudníku na základě 

elektrické vodivosti tkáně. Jedná se o neinvazivní metodu, jejíž výsledkem je obraz vnitřního 

rozložení impedance v měřené oblasti. Rozlišení těchto snímků nedosahuje kvalit CT 

zobrazení, nicméně z obrazu je možné vyčíst množství důležitých informací jako například 

dechová frekvence, správná funkce plic, patologické změny na plicích apod. Výhodou 

elektrické impedanční tomografie je absence ionizujícího záření, jeho rozměry, které jsou 

mnohem menší v porovnání s komerčně užívanými CT přístroji a hlavně cena, která je 

nesrovnatelně nižší než cena jiných dostupných zobrazovacích metod (PET, SPECT, CT, 

MRI). 

Cílem práce je sestrojit funkční zařízení pro měření multifrekvenční elektrické 

impedanční tomografie, které bude řízeno mikrokontrolérem HCS08. Díky periferiím 

mikrokontroléru HCS08 bude možné snímaná analogová data převést do digitální podoby 

pomocí integrovaného AD převodníku a odesílat naměřená data do počítače po sériové lince. 

Součástí práce bude počítačová aplikace, která umožní nastavení měřicí frekvence a sběr 

naměřených dat. V počítači bude následně provedena vizualizace naměřených dat pomocí 

programu Matlab. Pro účely testování bude vytvořen kruhový fantom pro přesné měření  

a následnou vizualizaci dat. 
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2. Elektrické vlastnosti tkání 

Podstatou elektrických projevů buněk a tkání jsou elektrické jevy na buněčné 

membráně. Každá živá buňka vykazuje rozdíl potenciálů mezi vnitřní intracelulární a vnější 

extracelulární stranou buněčné membrány. Tento rozdíl potenciálů se nazývá membránové 

napětí a je výsledkem nerovnoměrného rozložení iontů mezi oběma stranami buněčné 

membrány. Ke změně membránového napětí může docházet při podráždění buňky nebo 

samovolně na základě elektrochemických dějů v organismu. [1] 

Elektrické vlastnosti tkání a orgánů u člověka jsou studovány ze dvou aspektů. 

Pasivní elektrické vlastnosti, které představují chování tkání a orgánů v elektrickém poli  

a aktivní elektrické vlastnosti, které sledují elektrické jevy vznikající při činnosti srdce, 

mozku, svalů apod. [3] 

2.1. Aktivní elektrické vlastnosti 

Při podráždění buňky může dojít k dočasné změně jejího membránového napětí. 

Tento děj, při kterém se na určitou dobu změní polarita membrány (membránové napětí 

nabyde kladných hodnot), se nazývá akční potenciál. Jeho spouštěcím mechanismem je 

změna membránového napětí až na tzv. prahovou hodnotu. Elektrické projevy doprovází 

specifickou aktivitu buněk nebo tkání. Řada těchto elektrických jevů je pro probíhající 

procesy charakteristická, avšak při onemocnění organismu se mění. Jejich sledování má 

význam ve výzkumu nebo v diagnostice. 

Za elektrickou aktivitu buňky může nerovnoměrné rozložení iontů v a vně buňky. 

Předpokladem pro vznik a změny nerovnoměrného rozložení iontů je existence mechanismů 

transportu těchto iontů, jejich výměny mezi intracelulárním a extracelulárním prostorem 

buňky. Rozlišujeme dva druhy transportu: 

 Pasivní transport – je výsledkem snahy o nastolení termodynamické rovnováhy 

v elektrolytech na obou stranách buněčné membrány. Podstatou pasivního transportu 

je difuze, tedy samovolné pronikání částic roztoku z oblasti s vyšší koncentrací 

do oblasti s koncentrací nižší. Propustnost membrány se může měnit v závislosti 

na fyziologické aktivitě buňky. 

 Aktivní transport – příkladem aktivního transportu je sodíko-draslíková pumpa. 

Jedná se o mechanismus, kdy jsou 3 kationty sodíku Na
+
 přeneseny ven z buňky 

výměnou za 2 kationty draslíku K
+
, jež jsou přeneseny do buňky. Energie pro práci 

sodíko-draselné pumpy je získávána štěpením adenozintrifosfátu ATP 

na adenozindifosfát ADP. 
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Působením pasivního a aktivního transportu se v období fyziologického klidu dostane 

buňka do stavu, kdy jsou difuzní a elektrostatické síly v dlouhodobé rovnováze. Nejedná se 

však o statickou rovnováhu kvůli neustálé činnosti sodíko-draslíkové pumpy. Ionty tedy 

proudí membránou nepřetržitě a rovnovážný stav je výsledkem neustále probíhajícího 

dynamického děje. [1] 

2.2. Pasivní elektrické vlastnosti tkání 

Nehomogenní prostředí tkání lidského těla je komplikovaným vodičem elektrického 

proudu. Elektrický proud při průchodu tkáněmi prochází prostředím různého chemického 

složení a struktury: mezibuněčným prostředím, buněčnými membránami, cytoplazmou buněk 

apod. Každé z těchto prostředí je charakterizováno určitou měrnou vodivostí. Zatímco měrná 

vodivost mezibuněčného prostředí i cytoplazmy je téměř stejná, měrná vodivost buněčných 

membrán je nesrovnatelně nižší. Řada molekul v lidském organismu má také vlastnosti 

elektrických dipólů, molekuly jsou z hlediska rozložení elektrického náboje nesouměrné. 

Působením vnějšího elektrického pole mění svoji orientaci a zaujímají polohu ve směru 

siločar, což lze přirovnat k polarizaci molekul dielektrika v elektrickém poli. Stejnosměrný  

i střídavý elektrický proud se dostávají do organismu cestou nejmenšího odporu, tj. vlasovými 

folikuly nebo vývody potních žláz. Pohyb v organismu mají ale oba proudy rozdílný. [3] 

2.2.1. Stejnosměrný proud 

Průchodu stejnosměrného elektrického proudu tkání organismu kladou odpor 

zejména buněčné membrány, kterými prochází jen asi 2 % až 3 % celkového proudu. 

Nepropouštějí jej také vazivové blány a tuková tkáň. Lepšími vodiči jsou mezibuněčné 

tekutiny a prostředí, ve kterém jsou elektrolyty. Stejnosměrný elektrický proud proto nejlépe 

vede krev, mozkomíšní mok a svaly. Při aplikaci stejnosměrného proudu musí být brány 

v úvahu jeho tepelné účinky. Při dlouhodobému vystavení účinkům stejnosměrného proudu 

může dojít k popálení tkáně. 

2.2.2. Nízkofrekvenční střídavý proud 

Měrná vodivost buněčných membrán je významně nižší než měrná vodivost 

mezibuněčného prostředí cytoplazmy buněk. Odpor buněčných membrán klesá se vzrůstající 

frekvencí střídavého proudu. Odpor buněčné membrány vůči střídavému proudu je nazýván 

tzv. impedance membrány. 

2.2.3. Vysokofrekvenční střídavý proud 

S rostoucí frekvencí střídavého elektrického proudu se snižuje kapacitní složka 

odporu buněčných membrán. Střídavý proud na vysokých frekvencích tak může pronikat přes 

buněčné membrány a procházet i cytoplazmou. [3] 
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2.3. Elektrický model a jeho chování 

Buňky se skládají ze skupiny organel, které jsou uvnitř buňky uzavřeny plasmatickou 

membránou. Impedance v těchto částech buňky jsou rozdílné. Plasmatická membrána je 

tvořena dvojitou tukovou vrstvou s určitými proteiny. Tato struktura působí jako kondenzátor 

s odporem okolo 100 Ω/cm
2
 a kapacitou 1 μF/cm

2
. Intracelulární tekutinu definuje odpor 

okolo 100 Ω/cm
 
a extracelulární tekutinu odpor o hodnotách okolo 60 Ω/cm. 

Tento elektrický model buňky složený z rezistorů a kapacitoru navrhl v roce 1924  

H. Fricke. [2] [9] 

 

Obr. 2.1: Náhradní obvod buňky [9]. 

Odpor membrány je ve Frickově zjednodušeném modelu zanedbán kvůli své vysoké 

hodnotě. Impedanci Frickova modelu vyjadřuje následující rovnice: 

 
 ( )  

  (       )

     (     )
 2.1 

Z elektrického hlediska může být chování tkání při nízkých a vysokých frekvencích 

popsáno pomocí Frickova modelu následovně: 

 Při nulových nebo nízkých frekvencích se membrána chová jako izolant. Její 

impedance je při těchto frekvencích velká, což zamezí toku proudu, který 

následně protéká přes extracelulární prostor vyplněný tekutinou. Do buňky 

pronikne pouze velmi malá část proudu, která může být zanedbána. Proto je 
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celková impedance buňky při nízkých frekvencích reprezentována pouze 

odporem Re. 

 Naopak při vysokých frekvencích se snižuje kapacitní složka membrány, což 

umožní průchod proudu i do intracelulárního prostoru buňky. Výsledná 

impedance je ve výsledku reprezentována paralelní kombinací odporů Re a Ri. 

[9], [10], [2] 

2.4. Elektronický model tkáně 

Biologická tkáň organismů obsahuje různé seskupení buněk s podobnými 

elektrickými vlastnostmi. Tyto elektrické vlastnosti mohou být popsány sériovým  

a paralelním modelem. Tyto modely uvedené na obrázku 2.2 jsou založeny na podobném 

principu jako Frickův model. 

Oba modely jsou velice podobné. Důležitá je volba daného modelu pro určitou 

situaci, která má být popsána. Hodnoty jednotlivých součástí nejsou při stejné frekvenční 

závislosti stejné. Paralelní model nejlépe charakterizuje admitance. Tento model se používá 

k popisu buněk a tkání. Kondenzátor C představuje kapacitu buněčné membrány, rezistor Ri 

odpor intracelulární tekutiny a rezistor Re odpor extracelulární tekutiny. Sériový model je 

charakterizován impedancí a používá se jako náhradní model kůže. Kůži odpovídá sériové 

zapojení kondenzátoru C a rezistoru G. Rezistor R charakterizuje hlubší tkáně. [11]. 

 

Obr. 2.2: a) Náhradní paralelní model tkáně. b) Náhradní sériový model kůže. [11] 

2.5. Disperzní okna 

Speciální složení tkání vede ke změně permitivity v závislosti na frekvenci 

aplikovaného proudu. Pokud je elektrické pole aplikováno napříč vodivým médiem, dipólové 

prvky se polarizují ve směru tohoto pole. Pokud je elektrické pole střídavé, molekuly  

se polarizují a depolarizují v závislosti na oscilační frekvenci pole. Avšak pokud je frekvence 

příliš vysoká, některé molekuly se nestihnou vrátit do depolarizovaného stavu a permanentně 
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zůstávají v polarizovaném stavu. Čas potřebný k depolarizaci se nazývá čas relaxace a je 

závislý na tvaru a složení dané molekuly. Velké seskupení molekul, jako například proteiny, 

mají malý čas relaxace a jednoduché molekuly, jako například voda, mají čas relaxace vyšší. 

Ve vodiči, který obsahuje různě velké molekuly, dochází k polarizačnímu efektu 

při různých frekvencích. Tento a jiné fenomény mění permitivitu materiálu v závislosti 

na frekvenci. [2] 

 

Obr. 2.3: Závislost mezi frekvencí a permitivitou tkáně. Řecká písmena definují disperzní oblasti. [10] 

Obrázek 2.3 poukazuje na chování permitivity v závislosti na rostoucí frekvenci. 

Relaxační časy rozdělil v roce 1954 H. P. Schwan do 3 skupin α, β, γ a později v roce 1994 

přidal čtvrtou skupinu δ. 

K prvnímu poklesu, α-disperzi, dochází při nízkých frekvencích od 10 Hz do 10 kHz 

a je připisován iontovému proudu a polarizaci membrán. K β-polarizaci dochází 

ve frekvenčním pásmu 10 kHz až 10 MHz. Tento pokles je dát relaxací makromolekul jako 

jsou organely a membránové proteiny. γ-disperze nastává při frekvencích vyšších než 

10 MHz a je způsobena relaxací molekul vody. Efekt δ-disperze bývá pozorován pouze 

v okolí 100 MHz a je způsoben rotací aminokyselin a relaxací molekul vody vázaných  

na bílkoviny. 

[2], [10], [12] 
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3. Metodika a technika měření bioimpedance 

3.1. Bioimpedance 

Bioimpedance je fyzikální veličina popisující vztah mezi napětím a proudem. 

Bioimpedance informuje o odporu, který kladou organické buňky elektrickému proudu, 

při průchodu těmito buňkami. Vodič vede elektrický proud s určitou konečnou impedancí, 

která je závislá na složení materiálu. Biologická tkáň není homogenní látkou, je to komplexní 

struktura různých materiálů, hmot a vrstev, která dává biologickým buňkám specifické 

vlastnosti. [2] 

3.2. Rezistance 

Rezistance, nebo také elektrický odpor vodiče, je frekvenčně nezávislá fyzikální 

veličina, která informuje o odporu, který klade vodič stejnosměrnému proudu. Stejnosměrný 

proud má nulovou frekvenci a teče prvkem vždy pouze jedním směrem a to od kladného pólu 

k zápornému. Elektrický odpor může být vyjádřen z Ohmova zákona: 

 
 3.1 

kde U představuje napětí na měřeném prvku a I reprezentuje stejnosměrný proud 

procházející měřeným prvkem. Jednotkou rezistance je ohm Ω. [3] 

3.3. Impedance 

Slovo impedance pochází z latiny a znamená klást odpor, zastavovat. Impedance 

je komplexní veličina popisující zdánlivý odpor prvku a fázový posun napětí proti proudu 

při průchodu harmonického střídavého proudu dané frekvence daným prvkem. Impedance 

může být vyjádřena rovnicí: 

 
 

3.2 

Impedance se skládá z reálné a imaginární části. 

R =
U

I

Z =
U

I
= R+ jX = Z ×cosj + j × Z ×sinj
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Obr. 3.1: Grafické znázornění impedance. 

Reálná část impedance, rezistance R, vyjadřuje schopnost tkáně proud zmenšit nebo 

zastavit a je definována jako odpor prostředí. Imaginární část impedance, reaktance X, 

vyjadřuje schopnost tkáně proud zpomalit, vyjadřuje fázový posuv proudu vůči napětí. 

Impedance je frekvenčně závislá veličina. Její velikost je závislá na zvolené frekvenci 

střídavého proudu. Jednotkou impedance je ohm Ω. 

Impedance je obecně definována Ohmovým zákonem jako poměr napětí a proudu:
  

  3.3 

Proto může být impedance vypočítána dvěma cestami, aplikováním známého 

konstantního napětí a měřením proudu, jedná se o tzv. napěťovou metodu, nebo aplikováním 

konstantního proudu určité frekvence a měřením úbytku napětí na neznámé impedanci, 

tzv. proudová metoda měření neznámé impedance. [3], [9], [10] 

3.4. Napěťová metoda měření bioimpedance 

Při napěťové metodě je prvek obsahující neznámou impedanční složku buzen 

napětím o dané frekvenci a je měřen proud protékající daným prvkem. Výsledná impedance 

prvku je vypočtena pomocí Ohmova zákona. Metody vlastního měření pomocí napěťové 

metody jsou analogií proudových metod s tím rozdílem, že prvek je buzen střídavým napětím. 

3.5. Proudová metoda měření bioimpedance 

Při proudové metodě je do tkáně aplikován konstantní proud určité frekvence a je 

měřena napěťová odezva na budící proudový signál. Z hlediska měření pomocí kontaktních 

elektrod můžou být metody rozděleny podle počtu snímacích elektrod na dvouelektrodové 

(bipolární), tříeletrodové (tripolární) a čtyřelektrodové (tetrapolární). Nejnovější metoda 

využívá zapojení 5 elektrod. Tato metoda minimalizuje chyby na nízkých frekvencích 

způsobených vysokou impedancí rozhraní elektroda-elektrolyt. Nejčastěji používanou 

metodou je bipolární a tetrapolární metoda. [5] 

Z =
U

I
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3.5.1. Bipolární metoda 

Proud známé velikosti je vpraven do měřeného objektu (DUT) skrz dvě budící 

elektrody a měří se výsledný napěťový pokles mezi těmito dvěma elektrodami. 

Tato metoda funguje správně, pokud impedance budících elektrod (ZC+ a ZC-) je 

mnohem menší než měřená impedance DUT (ZDUT). Měřená impedance (Z‘) se následně 

vypočte jako součet jednotlivých impedancí ZDUT, ZC+ a ZC-. Impedance rozhraní elektroda-

elektrolyt může být vyšší než měřená impedance DUT a to hlavně na nízkých frekvencích. 

Tato impedance je velice nestabilní a nepředvídatelná, není možné ji definovat 

matematickými rovnicemi, tudíž zanáší do měření chybu. 

 

Obr. 3.2: Bipolární metoda měření bioimpedance. [5] 

Vstupní impedance měřiče a parazitní kapacita také snižují vlastnosti měřicího 

systému, především na vysokých frekvencích. Tyto parazitní elementy však mohou být 

matematicky kompenzovány. Tato metoda má zajímavé vlastnosti při vysokých frekvencí, 

protože při vlastním měření může být zanedbána impedance rozhraní elektroda-elektrolyt. [5] 

3.5.2. Tetrapolární metoda 

Tetrapolární metoda, nebo také Kelvinova metoda, využívá jednoho páru elektrod 

jako budících, kterými vpravuje do objektu proud a druhý pár elektrod k měření výsledného 

napěťového poklesu. Jelikož žádný proud neteče voltmetrem (ZVmeter  ∞), budící proud teče 

kompletně skrz vzorek a napěťový pokles na vzorku je to, co je naměřeno na voltmetru. 

Impedance přechodu elektroda-elektrolyt má minimální vliv na měřenou impedanci. 

 

Obr. 3.3: Tetrapolární metoda měření bioimpedance. [5] 
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Impedance přechodu elektroda-elektrolyt však nemůže být úplně zanedbána. Tato 

impedance se projevuje na elektrodách převážně při nízkých frekvencích, kde amplitudy této 

impedance mohou být velmi vysoké. Napětí způsobené impedancí elektrod nemůže být zcela 

odstraněno diferenčním zesilovačem voltmetru. Například zem GND elektrického obvodu 

(obrázek 3.3) je připojena k měřící elektrodě e4. Pak impedance této měřící elektrody způsobí 

napěťový pokles, který je přímo úměrný proudu I a impedanci elektrody Ze4. Tento napěťový 

pokles se zobrazí ve společném napětí. 

I přes tuto nevýhodou je tetrapolární metoda jednou z nejpoužívanějších metod 

pro snímání bioimpedance. [5] 

3.6. Metoda analogové kvadraturní demodulace (AQD) 

Metoda analogové kvadraturní demodulace je založena na koherentní fázové 

demodulaci. Tato metoda využívá dvou referenčních kanálů, kde první kanál (I) je 

synchronizován ve fázi s proudovým generátorem VCCS a druhý kanál (Q) má oproti 

budícímu signálu posunutou fázi o 90°. Oba kanály musí být přesně sesynchronizovány, aby 

se předešlo chybám, způsobeným nesouladem mezi kanály. Měřené signály jsou pak 

porovnány s referenčními a výsledná napěťová úroveň charakterizuje reálnou a imaginární 

část měřené impedance, která je následně přivedena na AD převodník. [9] 

 

Obr. 3.4: Metoda analogové kvadraturní demodulace. [13] 

3.7. Metoda detekce podílu amplitudy a rozdílu fáze MRPDD 

Metoda MRPDD (z angl. Magnitude Ratio Phase Difference Detection) představuje 

alternativu pro měření impedance v reálném čase. 

Proudový zdroj produkuje střídavý proud I0 určité frekvence. Tento budící proud 

protéká sériově řazenými prvky ZX a RS, kde ZX představuje měřenou tkáň (neznámou 

impedanci) a odpor RS je referenční rezistor. 
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Obr. 3.5: Metoda detekce podílu amplitudy a rozdílu fáze (MRPDD). [13] 

Měřené napětí VZ na neznámé impedanci je detekováno pomocí diferenčního 

přístrojového zesilovače stejně jako napětí na referenčním odporu RS. Vstupní impedance 

přístrojových zesilovačů je v ideálním případě nekonečná, tudíž do nich neteče žádný proud. 

V reálném případě se tato vstupní impedance blíží nekonečnu, napěťové výstupy 

z přístrojových zesilovačů  IA1 a IA2 mohou být vyjádřeny: 

                    3.4 

                    3.5 

kde A1 a A2 představují zesílení přístrojových zesilovačů. Změřené napětí VAZ a VAS 

poté vstupují do detektoru poměru zesílení a rozdílu fáze GPD (z angl. Gain-Phase Detector). 

GPD tyto dva vstupní signály porovnává na základě poměru jejich amplitud a |K| a rozdílu 

fáze θ. Výsledné hodnoty převádí na napěťový signál úměrný naměřeným hodnotám, který se 

zobrazí na výstupu GPD. 

 | |  
|   |

|   |
 3.6 

           3.7 

Na základě zjištění těchto hodnot se neznámá měřená impedance vypočte jako: 

       
  

  
    

  

  
 
   

   
    

  

  
 | |      3.8 

Výsledkem matematické operace je komplexní číslo, kde reálná část impedance 

představuje schopnost tkáně proud zpomalit či zastavit a imaginární část impedance vyjadřuje 

schopnost tkáně proud zpomalit. [13] 

3.8. Metoda měření impedance založená na AD5933 

Integrovaný obvod AD5933 obsahuje na jednom čipu DDS generátor harmonického 

signálu s 12 bitovým digitálně analogovým převodníkem pro vytvoření měřícího referenčního 
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signálu. Dále obsahuje vstup s předzesilovačem, anti-aliasingovým filtrem,  

12 bitovým analogově digitálním převodníkem a hardwarově implementovanou 1024 

bodovou digitální Fourierovu trensformaci (DFT), jejiž výstupem je reálná a imaginární 

složka měřeného signálu. AD5933 dokáže provádět rozmítání výstupní frekvence DDS 

generátoru a tím proměřit charakteristiky zkoumaných dvojbranů (impedancí) v daném 

frekvenčním rozsahu. Umožňuje také regulovat amplitudu výstupního signálu. S řídícím 

mikrokontrolérem komunikuje po standardní I
2
C sběrnici a příliš dalších součástek 

nepotřebuje. [6], [14] 

 

Obr. 3.6: Blokové schéma integrovaného obvodu AD5933. [14] 

3.9. Elektrody pro měření bioimpedance 

Biopotenciálové elektrody tvoří rozhraní mezi elektrickým měřícím zařízením 

a snímanou tkání. Tento přechod je nezbytný, protože proud tekoucí skrz tkáň je veden 

pomocí záporných iontů, zatímco proud v elektronickém měřícím zařízení je veden pomocí 

elektronů. Elektrody fungují jako převodník mezi proudem z měřícího zařízení tvořeným 

elektrony a iontovým proudem v tkáni. 

Proudový převod je založen na bázi oxidačně-redukční reakci. Elektrický proud 

v kovu pohybuje elektrony pryč od kovového rozhraní, tento pohyb vytváří oxidační reakci, 

která generuje kationty, které se následně vybíjejí (redukční reakce) v elektrolytu. Tato reakce 

je podobná v případě aniontů, v tomto případě anionty vstupují do elektrodového rozhraní, 

jsou oxidovány a stávají se neutrálními ionty, které odvádí elektrony z elektrody. [10] 
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4. Metody impedanční tomografie a vytváření obrazu 

Impedanční signál je signál detekovaný mezi párem elektrod. Tento signál  

reprezentuje průměrnou impedanci mezi daným párem elektrod a jedná se o napěťovou 

odezvu na proudový stimulační signál. 

Prostorové rozlišení impedančního měření může být rozšířené použitím řady elektrod 

okolo prostorového vodiče. Elektrický proud může být pouštěn postupně do dostupného páru 

elektrod a na ostatních párech je měřeno odpovídající napětí. Tato metoda je možná za použití 

určitého rekonstrukčního algoritmu, díky kterému je možné zobrazit obraz impedance 

z rozdílných oblastí prostorového vodiče. Tato metoda je označována jako impedanční 

zobrazování. Protože je obraz obvykle konstruován z 2D řezů prostorového vodiče, označuje 

se tato metoda také jako impedanční tomografie nebo ECCT (electric current computed 

tomography). Impedanční tomografie je tedy zobrazovací metoda, která může být použita  

k doplnění počítačové tomografie (CT), ultrazvukového zobrazování, pozitronové emisní 

tomografie a dalších vyšetřovacích metod. [7] 

 

Obr. 4.1: Princip měření elektrické impedanční tomografie. [16] 

Metoda impedanční tomografie spočívá v aplikaci střídavého proudu do měřeného 

objektu párem budících elektrod a na jiném páru elektrod se měří odpovídající napětí, aby se 

předešlo chybě způsobené impedancí elektrod. Tělem musí procházet střídavý proud, protože 

stejnosměrný proud by mohl způsobit polarizaci iontů v tkáni. Pro dostatečně nízkou 

proudovou hustotu (méně než 1 mA/cm
2
) se tkáň chová jako ohmický vodič. Reaktance 

tkáňové impedance je typicky 100krát menší než rezistance ve frekvenčním pásmu 1 kHz až 

200 kHz. 
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Tkáň Odpor (Ωcm) Poznámka 

Mozkomíšní tekutina 65  

Krev 150  

Šedá hmota 250  

Bílá hmota 500-700  

Kost 
1000-2000 Novorozenec 

10000 Dospělý 

Sval 
200 Příčněpruhované 

1000 Podélný 

Tuk 2000  

Tab. 4.1: Rezistivita lidské tkáně. [15] 

Impedanční tomograf je v podstatě propracovaný Ohm metr. Aplikuje proud a měří 

napětí. Elektrody jsou umístěny na kůži pacienta a připojeny pomocí svodů k tomografu. 

Tomograf obsahuje jeden nebo více proudových zdrojů a jeden nebo více digitálních 

„voltmetrů“ (analogově-digitálních převodníků – ADC). Tyto převodníky jsou obvykle 

připojeny k elektrodám pomocí multiplexorů s elektronickým přepínáním. Naměřené napětí 

je poté přepočítáno na impedanci pomocí počítače. [15], [16] 

Metody možného zapojení elektrod okolo měřeného objektu jsou popsány 

v následujících kapitolách. 

4.1. Neighboring metoda 

Brown a Segar (1987) navrhli metodu, kde je elektrický proud aplikován skrz 

sousední elektrody a napětí je měřeno postupně na všech ostatních přilehlých párech elektrod. 

Na obrázku je zobrazena aplikace této metody na kruhovém prostorovém vodiči 

s 16 rovnoměrně rozloženými elektrodami. 

Proud je nejdříve aplikován skrz elektrody 1 a 2. Proudová hustota je samozřejmě 

vyšší mezi těmito elektrodami, ale rapidně klesá, je tzv. funkcí vzdálenosti. Napětí je měřeno 

postupně na párech elektrod 3 - 4, 4 - 5, ..., 15 - 16. Z těchto 13 napěťových měření jsou první 

4 zobrazeny na obrázku 4.2. Všech těchto 13 měření je nezávislých. Každé toto měření 

představuje impedanci mezi linií spojující vysílací a přijímací elektrody. To je indikováno 

stíny pro měření napětí mezi elektrodami 6 a 7. 

Dalších 13 měření napětí je získáno aplikováním proudu skrz elektrody 2 - 3. Tudíž 

pro 16 elektrodový systém 16  13 = 208 měření napětí pro získání kompletního měření. 

Pokud měření probíhá na 4 elektrodách 1, 2, 3, 4 a 1, 2 jsou napěťové a 3, 4 proudové a pak 

dojde k jejich prohození (1 - 2 jsou proudové a 3 - 4 napěťové) výsledné. Proto pouze 

104 měření je nezávislých, ze zbylých 104 měření dojde k naměření totožných výsledků. 

Při neighboring metodě je měřené napětí na maximální hodnotě na přilehlém páru elektrod. 

Při měření na opačných párech elektrod je napětí pouze na 2.5 % z původní hodnotynaměřené 

na přilehlých elektrodách. [7] 
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Obr. 4.2: Neighboring metoda. [7] 

4.2. Cross metoda 

Jednotnější proudová distribuce je získána, pokud je proud vpravován mezi párem 

vzdálenějších elektrod. Hua, Webster a Tompkins (1987) pojmenovali tuto metodu jako Cross 

metoda. 

V Cross metodě, přilehlé elektrody - například 16 a 1 (viz obrázek 4.3a), je první 

určena jako první proudová elektroda a druhá jako napěťová referenční elektroda. Druhá 

proudová elektroda je elektroda 2. Napětí je měřeno postupně na všech zbývajících  

13 elektrodách s elektrodou 1 jako referenční. Poté je proud vpravován skrz elektrodu 4 a 

napětí je měřeno na zbylých 13 elektrodách (obrázek 4.3b). Tato metoda je pak aplikována na 

zbývající elektrody 4, 6, 8, 10, 12 a 14. Metoda obsahuje 7  13 = 91 měření. 

Měřící sekvence je poté opakována pro elektrody 3 a 2, kde elektroda 3 slouží jako 

proudová a elektroda 2 jako napěťová referenční elektroda (obrázek 4.3c). Aplikovaný proud 

jde nejprve přes elektrodu 5 a měření napětí probíhá postupně na zbylých 13 elektrodách 

s elektrodou 2 jako referenční. Poté je měření opakováno při aplikaci proudu skrz elektrodu  

7 a postupně pak 9, 11, 13, 15 a 1, což přinese 91 měření s elektrodou 2 jako referenční. 

Z těchto 182 měření je 104 nezávislých. Cross metoda nemá dobrou citlivost v perifériích 

jako neighboring metoda, ale má lepší citlivost uvnitř měřené oblasti. [7] 
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Obr. 4.3: Cross metoda měření impedanční tomografie. [7] 

4.3. Opposite metoda 

Další alternativa pro měření impedance je Opposite metoda (Hua, Webster, Tompkins 

1987). V této metodě je proud aplikován skrz dvě diametricky protilehlé elektrody (elektroda 

16 a 8 - viz obrázek 4.4a). Přilehlá elektroda k proudové elektrodě je označena jako 

referenční napěťová elektroda. Napětí je měřeno ze všech ostatních elektrod kromě 

proudových elektrod, což opět přináší 13 měření. 

Další sekvenci 13 napěťových měření získáme zvolením elektrod 1 a 9 jako 

proudových (obrázek 4.4b). Pokud je pro snímání použito 16 elektrod, celkem dojde  

k naměření 8  13 = 104 impedancí. Proudová distribuce je v této metodě více jednoznačná a 

má dobrou citlivost. [7] 
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Obr. 4.4: Opposite metoda. [7] 

4.4. Adaptivní metoda 

Proud je vpravován párem elektrod a napětí je měřeno podobně. V adaptivní metodě, 

kterou navrhli Gisser, Isaacson a Newell (1987), je proud vpravován skrz všechny elektrody 

(obrázek 4.5a). Protože proud teče skrz všechny elektrody zároveň, je potřeba více 

proudových generátorů. Skrz elektrody teče proud o velikosti od -5 mA do +5 mA, což 

umožňuje rozdílnou proudovou distribuci. Homogenní proudovou distribuci může obstarat 

pouze homogenní prostorový vodič. Pokud je prostorový vodič oválný s kruhovým průřezem, 

vpravovaný proud musí být úměrný cos θ pro dodržení homogenní (rovnoměrné) proudové 

distribuce. 

Napětí je měřeno s ohledem na jednotnou zemnící elektrodu. Pokud je použito  

16 elektrod, počet napěťových měření pro přesnou proudovou distribuci je 15. Požadovaná 

proudová distribuce je poté otočena o jednu elektrodu proti směru hodinových ručiček 

(obrázek 4.5b). Je požadováno 8 různých distribucí proudu (podle natočení), což znamená 

8  15 = 120 nezávislých měření napětí. [7] 

 

Obr. 4.5: Adaptivní metoda. [7] 
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5. Rekonstrukce obrazu 

Pokud je velikost obrazu n na m pixelů, může být obraz popsán abstraktním 

vektorovým polem o rozměru n x m. Každý jednoduchý vektor představuje malou oblast 

v reálném prostoru. Zadaný koeficient k jednoduchému vektoru bude představovat průměrnou 

hodnotu obrazu mezi oblastmi. 

Základním principem při rekonstrukci obrazu u tomografických systémů je fakt, že 

dvojrozměrná vnitřní struktura zkoumaného objektu může být zrekonstruována z řady 

jednorozměrných projekcí získaných pod různými úhly. Získané signálové intenzity v těchto 

projekcích jsou dány dvojrozměrnou distribucí fyzikálních vlastností, na kterých je 

zobrazovací systém založen. [15] 

5.1. Projekce a Radonova transformace 

Projekcí daného úhlu p(x‘,Φ) zobrazovaného objektu o(x,y) je soubor paprskových 

integrálů získaných z jednoho směru snímání. Paprskový integrál reprezentuje celkové 

zeslabení toku fotonů rtg záření měřený ve sloupci tkáně y‘ v daných pozicích osy x‘.  

 

Obr. 5.1: Projekce, paprskový integrál. [17] 

Jednotlivé projekce jsou ukládány do vymezené oblasti zvané Radonův prostor. 

Radova transformace je definována jako postupné naplnění Radonova prostoru souborem 

projekcí snímaných pod měnícími se úhly Φ. Radonův prostor je v podstatě obrazová matice 

f(x,y), kde osa x reprezentuje jasovou výchylku (velikost hodnoty pixelu) příslušné projekce 
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v místě měření vzdálené od středu osy x‘, osa y představuje úhel pořízené projekce – vzniklý 

obraz se nazývá sinogram. Sinogram (Radonův prostor) slouží jako dočasné uložiště dat  

pro následnou rekonstrukci obrazu. Matematicky lze Radonovu transformaci ve spojitém 

tvaru zapsat: 

   (  )   (    )     (   )   5.1 

kde    (   )  je Radonův operátor. [16], [18] 

 

Obr. 5.2: Vznik sinogramu ze souboru projekcí. [17] 

 

Obr. 5.3: Radonova transformace. [17] 

Radonova transformace se provádí obvykle pro projekce snímané v úhlech 0° - 180° 

nebo 0 - 360°. Nemá význam snímat projekce ve větším rozsahu, jelikož projekce jsou 

periodické s periodou 2π. [16], [17], [18] 
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5.2. Prostá zpětná projekce (SBP) 

SBP (z angl. Simple Back Projection) je nejjednodušší metoda rekonstrukce obrazu. 

Využívá zpětného promítání jednotlivých projekcí z Radonova prostoru do prázdného 

prostoru (matice) pod úhlem, pod nímž vznikla ve směru nebo v protisměru. Prostým 

sečtením těchto prostorů (matic) je získán rekonstruovaný obraz. Ve spojitém tvaru lze 

matematický zápis vyjádřit: 

 

 ̂(   )  
 

 
∫   (             )  

 

 

 5.2 

v diskrétním tvaru pak 

 

 ̂(   )  
 

 
∑ (                  )

 

   

 5.3 

 

kde  ̂(   ) je 2D obrazová funkce (rekonstruovaný obraz), N je počet projekcí a    je úhel  

i-té  projekce. 

Nevýhodou je jednak zvýšené pozadí a značné rozostření (zkreslení) obrazu, které je 

způsobeno promítáním jednotlivých projekcí přes celou oblast matice v daném směru 

označované jako hvězdicový artefakt. Hvězdicový artefakt lze minimalizovat vyšším počtem 

promítaných projekcí, avšak není možné to dokonale odstranit. Na obrázku 5.4 je znázorněn 

postup při vytváření rekonstruovaného obrazu, kde je hvězdicový artefakt nejvíce zřetelný při 

malém počtu projekcí, při vyšším počtu projekcí je méně znatelný, přesto je obraz značně 

rozostřený. 

Tato metoda se v praxi nevyužívá a její význam je pouze teoretický, avšak je 

základem pro další metodu – filtrovanou zpětnou projekci FBP (z angl. Filtered Back 

Projection) nazývanou též inverzní Radonova transformace. FBP umožňuje zvýraznění hran 

(detailů) objektů v obraze vhodným „ostřícím“ filtrem, čímž se eliminuje hvězdicový artefakt. 

[16], [18] 
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Obr. 5.4: Princip zpětné projekce a vliv počtu projekcí na hvězdicový artefakt. [17] 

5.3. Filtrovaná zpětná projekce (FBP) – inverzní Radonova 

transformace 

Metoda filtrované zpětné projekce FBP navazuje na metodu jednoduché zpětné 

projekce SBP a odstraňuje její nevýhody. Metoda FBP se odlišuje od SBP použitím inverzní 

přenosové funkce H-filtru, který koriguje zkreslení způsobené SBP. Hlavní úlohou filtru je 

minimalizovat zkreslení, zvýraznit detaily (hrany), zvýšit kontrast obrazu. Nevýhodou této 

metody je zvýšený výskyt šumu. Použitý filtr se při metodě FBP nazývá filtr ramp. 

Základním problémem filtru je jeho přenosová charakteristika, která narůstá  

do nekonečna se zvyšující se prostorovou frekvencí, což je fyzikálně nerealizovatelné. Proto 

se využívá pouze jeho aproximace a bývá často kombinován s uživatelským filtrem. Existuje 

řada modifikací ramp filtrů, mezi nejznámější patří Ramp-Lak, Sheep-Logan, Hamming filtr 

aj. [16], [18] 
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Obr. 5.5: Princip filtrované zpětné projekce a vliv počtu projekcí na výsledný obraz. [17] 

Filtrace projekcí je obvykle prováděna v prostorové oblasti, avšak je možné filtrovat 

i ve frekvenční oblasti. Obě metody vedou k totožnému výsledku, jsou tedy reverzibilní. 

Operace, při níž je filtrována příslušná projekce vybraným filtrem v prostorové oblasti, se 

nazývá konvoluce. Ve frekvenční oblasti se jedná o násobení spekter filtru a obrazu. 

Konvoluce se používá při studiu odezvy systémů na libovolný signál f(x), pokud je 

známa impulzní odezva systému h(x). Výstup g(x) je pak dán pomocí sumy. 

Při 1D konvoluci se vstupní signál f(x) transformuje za pomoci konvolučního jádra 

h(x) na výsledný signál g(x). Pro 2D signál je vstupní signál f(x,y), konvoluční jádro h(x,y), 

výstupní signál g(x,y). Pro spojitý signál může být konvoluce vyjádřena vztahem 5.4. 

 

 ( )   ( )   ( )  ∫  ( )   (   )  

 

  

 5.4 

v diskrétní podobě 

 
 ( )   ( )   ( )  ∑  ( )   (   )

 

    

 5.5 

[16], [18] 

Postup konvoluce jedné projekce s konvolučním jádrem filtru ramp je znázorněn 

na obrázku 5.7. 
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Obr. 5.6: Impulzní a spektrální charakteristiky RAMP filtrů. [17] 

 

Obr. 5.7: Princip filtrace projekce (konvoluce) RAMP filtrem. [17] 

5.4. Fourierova rekonstrukce 

Fourierova rekonstrukce je založena na tzv. projekčním řezovém teorému. 

Projekční řezový teorém – centrální řezový teorém 

Jednorozměrná Fourierova transformace projekce    sejmutá pod daným úhlem je 

rovna řezu 2D Fourierovy transformace obrazu pod týmž úhlem, jakým byla pořízena 

projekce. Projekční teorém tvoří základ pro Fourierovu transformaci. [18] 
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Obr. 5.8: Princip rekonstrukce metodou Fourierovy transformace. [18] 

Postup rekonstrukce lze popsat následujícím způsobem: 

1. 1D Fourierovou transformací jsou jednotlivé projekce převedeny do frekvenční 

oblasti. 

2. Získaný soubor spekter projekcí odpovídá 2D Fourierově transformaci obrazu 

v polárních souřadnicích. 

3. 2D spektrum je převedeno z polárních souřadnic do kartézských souřadnic 

(převzorkování je možné uskutečnit až v rekonstruovaném obraze). 

4. Zpětná 2D Fourierova transformace převede spektrum na rekonstruovaný obraz. 

[18] 

5.5. Rekonstrukce v elektrické impedanční tomografii 

Základním problémem při rekonstrukci obrazu v impedanční tomografii je, že 

elektrický proud nemá lineární průtok v nehomogenním prostoru vodiče. Proud se šíří 

ekvipotenciálovými liniemi napříč měřeným objektem. 
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Obr. 5.9: Šíření elektrického proudu napříč měřeným objektem.  

Proudová distribuce v měřeném objektu je popsána složitými parciálními 

diferenciálními rovnicemi. Vlastní rekonstrukci výsledného obrazu je pak možno provést  

za pomoci výše uvedených metod. Nejpoužívanější metodou je metoda filtrované zpětné 

projekce. 
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6. Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo sestrojit funkční zařízení pro měření multifrekvenční 

elektrické impedanční tomografie a následně vizualizovat naměřená data. Zařízení bylo 

navrženo na základě návrhu bioimpedančního analyzátoru. Projekt bioimpedančního 

analyzátoru probíhal paralelně s touto diplomovou prací. 

Realizované zařízení pro měření multifrekvenční elektrické impedanční tomografie 

využívá 16 elektrod rozmístěných kolem měřeného objektu, což přináší kompromis mezi 

rychlostí nasnímaných dat a rozlišením zrekonstruovaného obrazu. Pro měření bioimpedanční 

tomografie byla zvolena tetrapolární proudová metoda. Tato metoda byla vybrána, protože 

minimalizuje vliv impedance elektrod, která je nepředvídatelná a není možné ji matematicky 

odstranit. Generátor harmonického sinusového signálu DDS produkuje signál s amplitudou 

0.6 Vpp. Tento signál je převeden pomocí Howlandova proudového zdroje na konstantní 

proudový signál s amplitudou 0.086 mApp a je přiřazen příslušnému páru elektrod pomocí 

dvou demultiplexorů. Díky nízké amplitudě budícího proudové signálu je možné použít 

zařízení pro měření multifrekvenční elektrické impedanční tomografie i u člověka, aniž by 

došlo k patologickým změnám v tkáni v důsledku aplikace střídavého proudu. Budící signál 

prochází měřeným objektem a referenčním odporem. Měřicí pár elektrod je vybrán pomocí 

dvou multiplexorů. Změřený signál je následně zesílen a přizpůsoben pro další zpracování. 

Porovnání napěťových signálů změřených na referenčním odporu a na měřeném objektu bylo 

zrealizováno metodou MRPPD. Výsledné napěťové úrovně reprezentující podíl amplitudy  

a rozdíl fáze jsou přivedeny na A/D převodník mikrokontroléru HCS08, který změřená data 

posílá po sériové lince do počítače. Změřené napěťové úrovně jsou v počítači zpracovány  

a přepočítány na impedanci. 

Jelikož realizované zařízení vykazovalo během testování chybu v řádech desítek %, 

bylo nutné provést kalibraci pro minimalizování chyby měření. Kalibrace byla provedena  

na odporové řadě 33 Ω – 2 kΩ metodou Langrangeovy kvadratické interpolace. Po kalibraci 

bylo zařízení pro měření multifrekvenční elektrické impedanční tomografie schopné měřit  

ve výše uvedeném rozsahu s chybou do 4 % (viz kapitola 8.7.1). Frekvenční rozsah zařízení 

je 10 Hz – 1 MHz s krokem 1 Hz, což umožňuje provádět měření impedanční tomografie 

v širokém pásmu frekvencí. 

Součástí diplomové práce je počítačová aplikace, která umožňuje nastavit 

požadovanou frekvenci budícího signálu, provést kompletní měření pro všech 16 možných 

proudových zdrojů a příslušných napěťových úbytků na zbylých elektrodách a naměřená data 

odeslat zpět do počítače (viz kapitola 9.1). 

Rekonstrukce obrazu byla realizována metodou prosté zpětné projekce v programu 

Matlab. Jelikož integrované funkce programu Matlab neumožňují rekonstrukci pro použití 

v impedanční tomografii, byly vytvořeny tzv. maticové masky, které představují proudovou 

cestu od budících elektrod k měřicím elektrodám. Finální rekonstrukce obrazu byla získána 
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sečtením a zprůměrování všech 16 projekcí, které jsou reprezentovány maticovými maskami 

(viz kapitola 9.2). 

Za účelem měření a následné vizualizace naměřených dat byl vytvořen fantom 

kruhového průřezu, který obsahoval 16 elektrod po svém obvodu. Fantom byl v první fázi 

vyplněn čistým fyziologickým roztokem (0.9 % roztok NaCl), který je frekvenčně nezávislý. 

Výsledný obraz obsahoval rovnoměrné rozložení impedance uvnitř fantomu při různých 

frekvencích. V druhé fázi byla do fantomu umístěna anomálie, která má rozdílné frekvenční 

vlastnosti. Při nízkých frekvencích má anomálie výrazně menší vodivost než fyziologický 

roztok, ve kterém byla umístěna. Tudíž ve výsledném obraze se v místě umístění anomálie 

zobrazila oblast se zvýšenou impedancí. Se vzrůstající frekvencí rostla vodivost anomálie  

a v obraze postupně splývala s fyziologickým roztokem.  

Problémem během měření byl přítomný šum zanesený do měřených signálů. Díky 

šumu občas docházelo k chybnému vyhodnocení rozdílu mezi měřenými signály, což 

zanášelo do měření chybu. Tento problém by vyřešila vhodná filtrace měřených signálů. 

Dalším problémem bylo nežádoucí zvlnění budícího signálu hlavně při vyšších frekvencích, 

které však nemělo na měření výraznější vliv. Řešením by bylo lepší frekvenční odlazení 

zařízení. I přes výše uvedené nedostatky bylo zařízení schopné měření multifrekvenční 

elektrické impedanční tomografie. 
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