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Abstrakt 

Tato práce se věnuje návrhu modulu pro měření bioimpedanční spektroskopie. Cílem bylo 
navrhnout takové zařízení, které bude měřit bioimpedanci ve frekvenčním rozsahu 1 kHz až 1 
MHz. K měření impedance je zde použita metoda detekce poměru zesílení a rozdílu fáze dvou 
signálů (MRPDD), která je založena na porovnání dvou signálů, z nichž jeden je naměřen na 
referenčním rezistoru R o známé hodnotě a druhý na neznámé měřené impedanci Zx. Pro měření 
je využito tetrapolární zapojení – zapojení 4 elektrod, kterým se eliminuje vliv impedance 
elektrod na měřenou impedanci. Zařízení je napojeno na vývojový modul s mikrokontrolérem 
HCS08, který zde zajišťuje naprogramování frekvence generátoru a měření dat AD 
převodníkem. Celý cyklus měření je řízen z osobního počítače pomocí WPF aplikace.  Zařízení 
měří impedance v rozsahu 100 Ω až 2 kΩ, což pokrývá rozsah impedance lidského těla. Byla 
provedena kalibrace zařízení, ale pouze na měření rezistivity. 

Klíčová slova  

Bioimpedanční signál, tetrapolární měření, Metoda detekce podílu zesílení a rozdílu fáze, 
bioimpedanční spektroskopie 

Abstract 

This thesis is dedicated to the design of module for measuring bioimpedance spectroscopy.  The 
aim was to design a device, which is capable of measuring bioelectrical impedance in a wide 
range of frequencies, specifically from 1 kHz to 1 MHz. In order to measure bioelectrical 
impedance Magnitude Ratio and Phase Difference Detection method was used, which is based 
on comparison of two signals – one sensed on reference resistor R of known value and the 
second on unknown impedance load Zx. The tetrapolar connection of electrodes was used - the 
connection of four electrodes, which eliminates influence of additional parasitive electrode 
impedance. The device is connected to evaluation board with microcontroller HCS08, which 
provides programming frequency of signal generator and measurement of data by AD converter. 
The measurement cycle is controlled by a personal computer using WPF application. The 
device measures impedance in range from 100 Ω to 2 kΩ, that covers an impedance of a human 
body.  The calibration of device was performed, but only for resistivity measurements.  

Key Words 

Bioelectrical impedance signal, tetrapolar measurement technique, Magnitude ratio and phase 
difference detection method, bioelectrical impedance spectroscopy  



 
 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

AD  (Analog to Digital) analogově-číslicový převodník 

BIS  (Bio-Impedance Spectroscopy) bioimpedanční spektroskopie 

DDS  (Direct Digital Synthesis) přímá digitální syntéza 

DSP  (Digital Signal Processing/Processor) digitální signálové zpracování/procesor 

DQD  (Digital Quadrature Demodulation) digitální kvadraturní demodulace 

ECW   (Extra Cellular Water) extracelulární tekutina 

FFM  (Fat-Free Mass) tkáň neobsahující tuk 

GPD  (Gain Phase Detector) detektor poměru zesílení a rozdílu fáze 

IA  (Instrumentation Amplifier) přístrojový zesilovač 

ICW   (Intra Cellular Water) intracelulární tekutina 

IIC  (Internal Integrated Circuit bus) sériové komunikační sběrnicové rozhranní 

MISO  (Master Input Slave Output) datový vstup zařízení typu master z datového 
výstupu zařízení typu slave v komunikaci SPI 

MOSI  (Master Output Slave Input) datový vstup zařízení typu slave z datového 
výstupu zařízení typu master v komunikaci SPI 

MRPDD (Magnitude Ratio nad Phase Difference Detection) metoda detekce poměru 
zesílení a rozdílu fáze 

PC  (Personal Computer) osobní počítač 

QD  (Quadrature Demodulation) kvadraturní demodulace 

SPI   (Serial Peripheral Interface) sériové periferní komunikační rozhranní 

TBW  (Total Body Water) Celková tělní tekutina 

VCCS  (Voltage Controlled Current Source) zdroj proudu řízený napětím 
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1 Úvod 
Bioimpedanční měření se dnes převážně využívají k zjištění tělesného složení, jelikož živé 

tkáně vykazují pasivní elektrické vlastnosti, například permitivita, či vodivost, které jsou pro 
dané tkáně specifické. Tyto vlastnosti nejsou přímo měřitelné, jsou však funkcí impedance 
tkáně, která měřitelná je. Na základě změřené impedance pomocí různých metod se dá určit 
zastoupení jednotlivých tělesných tekutin a tkání v těle. Tato práce se bude zabývat 
bioimpedanční spektroskopií, což je metoda měření impedance v širokém rozsahu frekvencí. 

  Bioimpedanční měřicí techniky jsou jednoduché a neinvazivní metody, využívající 
stimulaci tkáně pomocí střídavého harmonického proudu o frekvenci pohybující se v rozmezí 
jednotek kHz a desítek MHz. Velikost budicího proudu používaného při bioimpedančním 
měření je omezena do velikosti 0,8 mA, což je hodnota pro lidské smysly nepostřehnutelná a 
bezpečná. Cílem této práce je vybrat vhodnou metodu pro měření bioimpedanční spektroskopie, 
realizovat prototyp zařízení založený na vybrané metodě, otestovat přesnost měření impedance 
pomocí této vybrané metody a naměřit frekvenční charakteristiky. Zařízení bude schopné měřit 
impedanci v rozsahu frekvencí 1 kHz až 1 MHz. Po prostudování teoretického základu byla 
vybrána metoda měření poměru zesílení a rozdílu fáze dvou signálů (MRPDD), která je 
založená na porovnání dvou vstupních signálů pomocí obvodu AD8302 – jeden naměřený na 
neznámé impedanci Zx a druhý na referenčním rezistoru RS, který je v obvodu zapojen 
s měřenou neznámou impedancí v sérii. Porovnáním těchto dvou signálů je z AD8302 získána 
informace o poměru rozsahu a rozdílů fáze dvou vstupních signálů v podobě napěťového 
výstupu, ze kterých se poté vypočítá neznámá impedance.  

V kapitole 2 této práce bude rozebírána problematika bioimpedance, dále se kapitola 
bude zabývat teoretickým popisem elektrických vlastností buněk a tkání, jejich chování při 
průchodu střídavého proudu a rozložení impedance v lidském těle. V kapitole 3 bude popsáno, 
jakým způsobem se dá impedance měřit, a budou rozebrány jednotlivé metody, které využívají 
měření bioimpedance. Kapitola 4 bude věnována technikám měření bioimpedance, kde bude 
rozebrána kromě dvou jiných již výše zmíněná metoda MRPDD, na které bude postaveno 
navrhované zařízení pro měření bioimpedance. V kapitole 5 bude popsána komunikace ve 
vestavěných systémech. 

Samotný návrh práce bude rozebrán v kapitole 6, konkrétní realizace pak v kapitole 7. 
Kapitola 8 bude věnována podrobnému testování jednotlivých částí obvodu navrženého zařízení 
a popisu a testování komunikace navrženého programu pro realizaci měření. V kapitole 9 pak 
budou vyhodnoceny výsledky měření.  
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2 Bioimpedance 
Bioimpedance, bioelektřina a elektrické vlastnosti živých tkání jsou pojmy, které spolu 

úzce souvisí. Bioimpedance se zabývá pasivními vlastnostmi tkání a to konkrétně vlastností 
tkáně bránit průchodu elektrického proudu. Bioelektřina se zabývá schopností tkáně generovat 
elektrický proud, jako například srdce – tato elektřina se nazývá endogenická.  Zabývá se také 
tím, jak může být tkáň elektřinou řízena – tato elektřina je do tkáně dodávána zvenčí a nazývá 
se exogenní. Do této skupiny spadá elektřina, která je do tkáně dodávána za účelem měření 
impedance dané tkáně. 

 Metody měření bioimpedance využívají elektrody s galvanickou vazbou na tkáně.  Na 
přechodu elektroda-tkáň vzniká půlčlánkový potenciál, díky kterému dochází k přenosu náboje 
z tkáně, kde je náboj veden pomocí iontů, do elektrody, kde je proud veden volnými elektrony.  
Z elektrického hlediska může být tkáň považována buď za objemový vodič, nebo dielektrikum.  
Ve frekvenčním rozsahu do 100 kHz je většina tkání hlavně elektrolytickými vodiči. 

Impedance je poměr napětí a proudu a projevuje se jak stejnosměrnou, tak střídavou složkou. 
Admitance je opak impedance, nevyjadřuje tedy odpor, ale vodivost pro elektrický proud. 
Imitance je termín vyjadřující jak impedanci, tak admitanci. Pokud se mluví o těchto 
vlastnostech u živých tkání, je lepší použít termíny bioimpedance a bioimitance. 

Dielektrikum je suchý izolant, který je schopný uchovávat elektrickou energii.  Elektrostatické 
pole nemůže projít kovem, ale může procházet dielektrikem.  Nejvýznamnější dielektrickou 
vlastností je permitivita ε. Je to schopnost materiálu umožnit ukládání elektrické energie.  
Permitivita, impedance a admitance vyjadřují za stejných podmínek stejnou informaci, jen 
prezentovanou z rozdílných hledisek. Všechny tyto vlastnosti jsou založeny na Maxwellových 
rovnicích [1]. 

2.1 Elektrické vlastnosti tkání 
Pasivní elektrické vlastnosti, vodivost σ a permitivita ε, mají původ v biochemickém a 

strukturálním rozložení biologických tkání. Vodivost odpovídá pohybu nosičů volných nábojů a 
permitivita za pohyb vázaných nábojů v dielektriku v důsledku aplikovaného elektrického pole. 
Tyto dvě elektrické vlastnosti nejsou přímo měřitelné, naopak hodnota impedance měřitelná je a 
z ní se dají odvodit rovnice pro vodivost a relativní permitivitu jako funkce měřené impedance. 

Nerovnoměrné rozložení tělesných složek a morfologické rozdíly mezi buňkami vedou u 
mnohých tkání k vysokému stupni anizotropie a nehomogenitě jejich elektrických vlastností. 
Nejčastěji jsou tkáně tvořeny uskupením buněk, které jsou obklopeny buněčnou membránou. 
Uvnitř buněčné membrány je intracelulární tekutina, zvenku jsou buňky obklopeny 
extracelulární tekutinou, buňky jsou v podstatě suspendovány v extracelulární tekutině. Obě 
zmíněné tekutiny obsahují hodně proteinů a elektrolytů, jsou proto dobrými elektrolytickými 
vodiči. [2], [10], [11]. 
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2.2 Buněčná membrána a náhradní obvod buňky 
Elektrické vlastnosti složek biologických tkání vykazují frekvenční závislost 

bioimpedance, proto by měly také všechny modely vykazovat takovou závislost. Jednoduchý 
ekvivalentní elektrický model složený z kapacitorů a rezistorů navrhnul H.Fricke v roce 1924, 
viz obrázek 2-1 c). Kapacita Cm představuje buněčnou membránu, odpor Re extracelulární 
tekutinu, odpor Ri intracelulární tekutina odpor Rm odpor iontových kanálků v membráně. 
Kapacita buněčné membrány je přibližně 1 µF/cm2 a rezistivita 100 Ω/ cm2. Intracelulární 
tekutina je roztokem iontů, tudíž její rezistivita je menší, okolo 100 Ω/cm. Kromě toho může 
proud protékat také extracelulární tekutinou, jejíž rezistivita je přibližně 60 Ω/cm. 

 

Obrázek 2-1 Náhradní obvod buňky [2] 

Odpor membrány je ve výsledném modelu zanedbán kvůli své vysoké hodnotě. Náhradní obvod 
buňky z obrázku 2-1 a) je tedy zjednodušen na Frickův model. Spektrum impedance podle 
Frickova modelu je dána rovnicí: 

=       (2.1) 

Na základě zjednodušeného modelu může být chování tkání z elektrického hlediska při nízkých 
a vysokých frekvencích popsáno následovně: 

• Při nulové nebo nízké frekvenci je impedance membrány velká (membrána se chová 
jako izolant) a většina elektrického proudu protéká přes extracelulární tekutinu, jen 
malá část teče skrze buňky, proto je celková impedance reprezentována odporem Re  

• Při vysokých frekvencích se kapacitní složka membrány snižuje a proud protéká více i 
přes intracelulární tekutinu. Výsledná impedance je tedy tvořena paralelní kombinací Re 
a Ri.  

[2], [4], [5]. 
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Obrázek 2-2 Průchod proudu tkání a) při nízkých frekvencích, b) při vysokých frekvencích [7] 

2.3 Náhradní obvody tkání 
Biologická tkáň obsahuje různé druhy buněk v různých seskupeních a na základě 

stejného přístupu, jako u Frickova modelu ve frekvenčním rozsahu beta disperze, můžeme 
pomocí měřících obvodových můstků získat popisné a vysvětlující modely: sériový a paralelní, 
viz obrázek 2-3.  

Oba modely jsou velmi podobné, je možné získat stejné hodnoty imitancí pro všechny 
frekvence pouze s jednou sadou hodnot součástek. Důležitá je správná volba modelu pro danou 
situaci, ta však závisí na tom, co se od modelu očekává, že bude popisovat. Hodnoty komponent 
modelů při stejné frekvenční závislosti nejsou totožné.  Je zřetelné, jak limitní případy (při 
velmi nízkých a velmi vysokých frekvencích) určují hodnoty rezistorů. Paralelní model nejlépe 
charakterizuje admitance, používá se k popisu buněk a tkání. C představuje kapacitu buněčné 
membrány, R odpor intracelulární tekutiny a G extracelulární. Sériový model je nejlépe 
charakterizován impedancí, používá se jako náhradní model kůže, kde kůži odpovídá sériové 
zapojení G a C, R představuje hlubší tkáně [1], [2]. 

 

Obrázek 2-3 Náhradní modely a) náhradní model suspenze buněk (tkáně) – paralelní model, b) náhradní 
model kůže – sériový model [1] 
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2.4 Impedance lidského těla 
Hodnotě impedance mezi dvěma povrchovými elektrodami obvykle dominuje impedance 

kůže. Její impedance může být zanedbána, pokud: 

1. aplikované napětí dostatečně velké, aby překonalo kůži 
2. kůže je řádně navlhčena  
3. kůže je perforována 
4. povrch elektrody, která je v kontaktu s kůží, je dostatečně velký 
5. frekvence budicího signálu je dostatečně vysoká (při frekvencích nižších, než 100 Hz 

je impedance kůže mnohem větší, než impedance půlčlánkového potenciálu a tkání 
hlouběji uložených pod kůží).  

Bez kůže je živá tkáň považována za čistě odporovou. Rezistance R tělesného segmentu 
je určena průměrnou rezistivitou ρ, průměrnou délkou L a průměrným průřezem vodivého 
prostředí A podle vztahu: 

=       (2.2)  

Z obrázku 2-4 je patrná důležitost průřezu vodiče. Celotělové impedanci dominují hodnoty 
impedancí v podpaží, na prstu a na noze, zatímco vliv hrudníku na celotělovou impedanci je 
zanedbatelný [1]. 

 

Obrázek 2-4 Rozložení impedance lidského těla [1] 

2.5 Disperzní okna 
Pasivní elektrické vlastnosti tkání jsou frekvenčně závislé a to díky speciálnímu složení a 

rozložení látek v biologických tkáních.  Proto frekvenční spektra vodivosti a permitivity nejsou 
konstantní.  Když se aplikuje elektrické pole napříč vodivým dipólem, částečky se polarizují ve 
směru elektrického pole. Pokud je elektrické pole střídavé, molekuly se polarizují a depolarizují 
podle frekvence oscilací. Pokud je frekvence příliš vysoká, některé molekuly se nestačí 
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depolarizovat v rytmu vysoké frekvence a zůstávají v polarizovaném stavu. Čas, který je 
potřebný k depolarizaci se nazývá relaxační čas, který je závislý na tvaru a složení molekuly. 
Velké a složité molekuly (například proteiny) mají tento relaxační čas nízký. Naopak 
jednoduché molekuly, jako například molekuly vody, mají tento čas vysoký. Ve vodiči, jakým 
jsou biologické tkáně, které obsahují mix molekul všech různých velikostí, se polarizační efekt 
projevuje na několika frekvenčních oblastech. Tento a ostatní fenomény mění permitivitu tkáně 
v závislosti na frekvenci.  Jsou pozorovány 4 oblasti, které jsou známé jako disperzní okna. H.P. 
Schwan rozdělil relaxační časy do 3 skupin, později přidal čtvrtou skupinu. Nyní jsou tyto 
skupiny známy jako α, β, δ a γ disperzní okna, viz obrázek 1. Každé okno má svoje odůvodnění. 
První, α disperzní okno, se objevuje na nízkých frekvencích v rozsahu 10 Hz až 10 kHz a jeho 
původ je připisován iontovým proudům a membránové polarizaci. β disperze je převládající 
disperzí, objevuje se mezi 1 kHz a 100 MHz a je zapříčiněna relaxací makromolekul, stejně tak 
organelami a membránovými bílkovinami.  γ disperze se vyskytuje na frekvencích vyšších než 
100 MHz, je způsobena relaxací molekul vody [1], [2], [5]. 

 

Obrázek 2-5 Disperzní okna permitivity a vodivosti [1] 
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3 Metody měření bioimpedance 

3.1 Coleův model 
Impedance je komplexní veličina popisující zdánlivý odpor prvku a fázový posun napětí 

proti proudu při průchodu harmonického střídavého proudu dané frekvence daným prvkem. 
Impedance se značí Z a může být vyjádřena matematicky v komplexním tvaru v kartézských 
souřadnicích, tvořená dvěma složkami: rezistencí a reaktancí. Rezistence R je reálná část 
impedance a vyjadřuje schopnost prvku (v případě bioaplikace schopnost tkáně) zmenšit či 
zastavit tok elektrického proudu. Reaktance X je imaginární částí impedance a definuje 
schopnost prvku zpomalit proud, v důsledku čehož dochází k fázovému posunu protékajícího 
proudu.  

= +       (3.1) 

Impedance se dá také vyjádřit v polárních souřadnicích pomocí modulu |Z| a fáze ϴ. 

= | | 	      (3.2) 

kde modul Z a fázi ϴ vypočteme: 

| | = √ +            =    (3.3) 

Rezistance a reaktance se pak dají v komplexní rovině vyjádřit jako: 

=	 | |	            = | |	     (3.4) 

Elektrická bioimpedance vyjadřuje schopnost biologické tkáně vytvořit odpor pro protékající 
elektrický proud. V lineárních systémech se elektrická impedance řídí Ohmovým zákonem: 

=        (3.5) 

Z důvodu praktických omezení a výskytu několikanásobné disperze se předchází použití 
stejnosměrného proudu (respektive velmi nízkých frekvencí blížících se 0 Hz) nebo střídavého 
proudu o velmi vysoké frekvenci, hodnoty impedance na ideálních frekvencích pro měření se 
odvozují z Cole-Cole diagramu (rezistence versus reaktance), viz obrázek 3-1. R0 teoreticky 
reprezentuje impedanci extracelulární tekutiny, R∞ představuje celkovou impedanci 
intracelulární i extracelulární tekutiny [2], [4], [7]. 



8 
 

 

Obrázek 3-1 Cole-Cole diagram [4] 

3.2 Stimulace měřené tkáně 
Pro měření bioimpedance je možné tkáň budit buď proudovým, nebo napěťovým 

zdrojem. Při použití napěťového zdroje se docílí vyšší přesnosti a vyšší výstupní impedance, 
než při použití proudového zdroje, kde je pro dosažení vysoké výstupní impedance nutné použít 
další obvody. Pokud se pro buzení používá napěťový zdroj, je nutné znát hodnotu aplikovaného 
napětí a výsledný proud. Používají se obvody pro měření aplikovaného proudu a zpětná vazba, 
pomocí které lze řídit proud aplikovaný na zkoumanou tkáň. 

 Nevýhody použití proudového zdroje může řešit Howlandův zdroj proudu, jehož výstupní 
impedance je vysoká. Výhodou tohoto zdroje proudu je i to, že množství aplikovaného proudu 
se nemění v závislosti na změně měřené impedance [7], [8]. 

3.3 Zapojení elektrod 
Na základě Ohmova zákona je pro měření bioimpedance postavena metoda měření 

odchylky (deflection method).  Tato metoda spočívá v aplikování proudu nebo napětí na 
zkoumanou tkáň a v měření odezvy tkáně na elektrický stimul. Ze známých hodnot (ať už jde o 
proud či napětí), které aplikujeme na tkáň, a k tomu odpovídajících změřených hodnot jako 
reakce tkáně na stimul, se snadno podle Ohmova zákona spočítá impedanci zkoumané tkáně. 
Elektrický stimul se na tkáň aplikuje pomocí elektrod, elektrodami se také měří odpověď tkáně 
na stimul.  

Pro měření bioimpedance existuje několik variant zapojení elektrod, z nichž nejpoužívanější 
jsou bipolární a tetrapolární [2]. 

3.3.1 Bipolární zapojení 

V tomto typu zapojení jsou obě elektrody využívány jak k aplikaci elektrického stimulu, 
tak k měření odpovědi tkáně na stimul. Proto jsou impedance přechodu elektroda-elektrolyt 
v sérii s měřenou impedancí a projeví se tak to celkové měřené impedance.  Tím pádem je 
vypočtená impedance podle Ohmova zákona součtem měřené impedance a impedancí první a 
druhé elektrody, viz rovnice (3.6). Bipolární metoda je jednodušší na realizaci, ale nevýhodou 
je, že k měřené impedanci se přičítá impedance elektrod, která je časově proměnná v závislosti 
na frekvenci a kontaktu s měřenou tkání. Impedanci elektrod je velice těžké změřit a separovat ji 
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z výsledné naměřené impedance, proto se doporučuje použít jiná metoda měření, a to konkrétně 
tetrapolární zapojení. 

ěř á = ěř é = + +     (3.6) 

 

Obrázek 3-2 schéma bipolárního zapojení elektrod [2] 

3.3.2 Tetrapolární zapojení 

Tetrapolární zapojení elektrod řeší problém impedance elektrod, která se promítá do 
měření celkové impedance při bipolárním měření. Zde jsou dvě elektrody použity pro aplikaci 
proudu či napětí, druhý pár se používá pro měření. Při použití proudové stimulace není napětí na 
stimulačních elektrodách zahrnuto do měřené impedance, přičemž u ideálního tetrapolárního 
zapojení musí být dodrženy 2 podmínky: (1) výstupní impedance zdroje proudu je nekonečná, 
čímž se zabrání poklesu proudu, ke kterému dochází v důsledku změny impedance zátěže a 
druhá podmínka (2) je, že vstupní impedance měřícího diferenčního zesilovače je nekonečná, 
čímž se zajistí, že proud nepoteče do svodů a tím pádem se impedance měřených elektrod 
neprojeví v měřené impedanci. Pro přesnější měření je tedy lepší použít tetrapolární zapojení 
elektrod[2],[5]. 

ěř á = ěř é =      (3.7) 

 

 

Obrázek 3-3 schéma tetrapolárního zapojení elektrod [2] 
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3.4 Metody bioimpedanční analýzy 
Bioimpedanční analýza je využitelná k získání informací o živé tkáni k různým účelům. 

Nejvíce se dnes využívá k zjištění tělesného složení. Další možné klinické aplikace 
bioimpedanční analýzy jsou impedanční pletysmografie, impedanční kardiografie, impedanční 
pneumografie, impedanční tomografie a další… 

Bioimpedanční analýza za účelem zjištění tělesného složení zahrnuje několik metod, záleží na 
počtu, popř. použitém rozsahu frekvencí budicího signálu a místě a rozsahu měření a způsobu 
stanovení parametrů složení lidského těla. Těmito metodami jsou jednofrekvenční a 
multifrekvenční analýza, bioelektrická spektroskopie, bioimpedanční vektorová analýza a další. 
Parametry, které získáváme bioimpedanční analýzou jsou obsah intracelulárních tekutin v těle 
ICW (intra cellular water), obsah extracelulárních tekutin ECW (extra cellular water) a celkový 
obsah tělesných tekutin TBW (z angl. Total body water), který je dán součtem ICW a ECW. 
Tyto parametry jsou dobrým ukazatelem zavodnění organismu, obsahu tuku a svalové hmoty 
v těle. [2], [4] 

3.4.1 Jednofrekvenční bioimpedanční analýza 

Při této metodě je na měřenou tkáň aplikován stimulační elektrický signál jedné 
konkrétní frekvence, většinou je to 50 kHz. Povrchové stimulační a měřicí elektrody jsou 
umístěny na ruce a na kotníku (některé bioimpedanční přístroje využívají zapojení ruka-ruka 
nebo noha-noha). Výsledkem měření při této metodě není obsah TBW, ale vážený průměr 
rezistivity  ECW a ICW. Data jsou pak dosazeny do empiricky odvozených rovnic. 
Jednofrekvenční analýza dovoluje odhadnout množství tkáně neobsahující tuk (FFM – fat free 
mass) a TBW, ale není schopna rozlišit množství ICW a ECW – na to je použitá frekvence 50 
kHz nízká, neboť se jedná a o frekvenci, která tvoří přibližnou hranici pro průnik proudu přes 
buněčnou membránu a vedení proudu intracelulární tekutinou. Odhad FFM a TBW pomocí této 
metody je platný za předpokladu, že jedinec je normálně hydratován (FFM je hydratována 
z 73,2 %), lze tedy použít u zdravých jedinců, ne u patologických případů [2], [4]. 

3.4.2 Multifrekvenční bioimpedanční analýza 

Stejně jako jednofrekvenční analýza využívá multifrekvenční analýza empirický 
lineární regresní model pro odhad tělesného složení, ale na rozdíl od jednofrekvenční analýzy 
zahrnuje měření na několika frekvencích, minimálně na dvou – jedno měření na nízké frekvenci 
(obvykle 1 nebo 5 kHz), druhé na vysoké frekvenci, typicky 50, 100, 200 nebo 500 kHz. Na 
nižší frekvenci lze z měřené impedance učit obsah ECW, protože frekvence není dost vysoká na 
to, aby proud začal protékat přes buňku, teče tedy extracelulární tekutinou. Při vyšší frekvenci 
proud teče i skrz buněčnou membránu, z měřené impedance tedy můžeme určit TBW. Měřená 
impedanční data jsou aplikována do regresního modelu, pomocí kterého lze odhadnout TBW, 
ECW a ICW. Na rozdíl od jednofrekvenční metody je multifrekvenční analýza přesnější a méně 
zatížena chybou [2], [4]. 
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Obrázek 3-4 Zapojení elektrod při jednofrekvenční a multifrekvenční analýze [4] 

3.4.3 Bioimpedanční spektroskopie 

Bioimpedanční spektroskopie (BIS) pracuje s impedančními daty naměřenými 
v širokém spektru frekvencí, obvykle v rozsahu 1-1000 kHz. Na rozdíl od multifrekvenční 
analýzy využívá BIS matematické modelování a směs rovnic k získání vztahu mezi odporem R 
a kompartmenty tělesných tekutin. Proces modelování zahrnuje napasování spektrálních dat na 
Coleův model pomocí nelineární křivky. Tímto procesem získáme parametry Coleova modelu 
jako R0, R∞, τ a exponent α. Tyto parametry jsou poté dosazeny do rovnic odvozených z Hanai 
mixture teorie, která je založena na představě, že tělo je vodivé prostředí obsahující vodu, 
elektrolyty, svalovou tkáň, kromě toho taky nevodivou tkáň. ECW a ICW jsou tedy 
vypočítávány individuálně, TBW se poté určuje jako součet ECW a ICW. Bioimpedanční 
spektroskopie poskytuje přímější a individuálnější měření ICW a ECW než ostatní 
bioimpedanční přístupy. Je to dáno z velké části tím, že měření probíhá v širokém pásmu 
frekvencí a není limitována pouze jednou nebo dvěma frekvencemi. Od jednofrekvenční a 
multifrekvenční analýzy se liší také tím, že nezávisí na statisticky odvozených lineárních 
regresních rovnicích pro určení objemu tělesných tekutin. Navíc daleko méně závisí na 
předpokladech, které mohou být porušeny v patologických případech, například u předpokladu, 
že FFM je hydratována ze 73,2 % a že ECW a ICW jsou normálně rozděleny [2], [4]. 

3.4.4 Segmentální bioimpedanční analýza 

Tato metoda je založena na tom, že na tělo je nahlíženo jako na 5 vzájemně propojených 
vodivých válců – 2 nohy, 2 ruce a trup. Ačkoliv trup tvoří přibližně 50% tělesné hmotnosti, na 
celotělové impedanci se však podílí zhruba z 10%. Z toho vyplývají 3 aspekty pro analýzu 
složení těla pomocí přístupu, kdy tělo uvažujeme jako jeden vodivý válec: změny impedance 
jsou úzce spojeny se změnami svalové tkáně končetin, změny svalové tkáně na trupu nejsou 
pravděpodobně dobře popsány celotělovým měřením impedance a dokonce i velké změny 
v objemu kapaliny v dutině břišní mají velmi malý vliv na měření svalové tkáně a celkové 
buněčné hmoty [2], [4]. 
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3.4.5 Bioimpedanční vektorová analýza 

Bioimpedanční vektorová analýza se liší od předchozích v tom, že se nezakládá na 
různých modelech a rovnicích, ale hodnocení pacienta je možné z přímého měření impedance a 
data získaná touto metodou nejsou absolutním odhad TBW, ECW nebo ICW. Tento přístup se 
zakládá na tom, že impedance Z je dvourozměrný náhodný vektor, jehož složkami jsou 
rezistence R a reaktance X, které jsou získány jednofrekvenční bioimpedanční analýzou na 
frekvenci 50 kHz. Tyto hodnoty jsou pak normalizované na výšku a vykreslené jako bod 
vektoru v rovině R-X, viz obrázek 10. Individuální vektor pak lze porovnat s referenčními 50%, 
75% a 95% elipsami vypočtenými u zdravé populace stejného pohlaví a rasy. Elipsa se mění 
s věkem a velikostí těla [2], [4]. 

 

Obrázek 3-5 Příklad zobrazení pomocí vektorové bioimpedanční analýzy [4] 
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4 Technika měření bioimpedance 
V současné době existuje několik technik, kterými lze bioimpedanci měřit. Pro přehled 

jsou uvedeny 3 metody, kterými lze bioimpedanci měřit, zároveň jsou popsány výhody a 
nevýhody jednotlivých metod, které mohou usnadnit výběr metodiky pro měření bioimpedance. 

4.1 Můstková metoda 
Tato metoda bývala tradičně velmi populární pro měření bioimpedance. Poskytuje velmi 

přesné měření s vysokým rozlišením, avšak tato metoda je časově náročná kvůli neustálému 
vyvažování můstku. Tato metoda není vhodná pro měření bioimpedance v reálném čase [6],[9]. 

4.2 Metoda kvadraturní demodulace (QD) 
Velice populární metodou pro měření impedance je metoda analogové kvadraturní 

demodulace, jejíž princip je uveden na obrázku 4-1. Tato metoda je založena na koherentní 
fázové demodulaci a potřebuje 2 referenční kanály, jeden dobře synchronizován ve fázi (kanál I) 
a druhý - kvadraturní kanál (Q), který má fázový posun 90°. Je třeba pečlivě synchronizovat 
tyto kanály, aby se předešlo velkým fázovým chybám, které by byly způsobeny nesoulady mezi 
kanály I a Q. Tento problém může řešit použití digitální kvadraturní demodulace (DQD), která 
využívá DSP procesorů a přímého vzorkování na nosné frekvenci. Metoda DQD již nevyžaduje 
analogové referenční kanály I a Q, zato je ale požadavek na rychlé AD převodníky a DSP 
procesory, což vede k vysokým cenám a vysoké spotřebě [9]. 

 

Obrázek 4-1 Metoda kvadraturní demodulace [9] 

4.3 Metoda detekce poměru zesílení a rozdílu fáze (MRPDD) 
Tato metoda (MRPDD – angl. Magnitude Ratio Phase Difference Detection) je 

kompaktní a cenově výhodnější řešení, než metoda DQD, představuje alternativu pro real-time 
měření impedance. Princip metody je znázorněn na obrázku 4-2. ZX reprezentuje impedanci 
měřené tkáně a RS  je referenční odpor zapojený v sérii s měřenou impedancí. Přes tyto dva 
sériově řazené prvky protéká sinusový budící proud IO, který je aplikován párem stimulačních 
elektrod HC a LC. Napětí na měřené impedanci ZX je detekováno pomocí diferenčního 
přístrojového zesilovače IA1, zatímco druhý diferenční přístrojový zesilovač měří napětí na 
referenčním odporu RS. Za předpokladu, že vstupní impedance obou přístrojových zesilovačů je 
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ideálně nekonečně velká, do nich neteče žádný proud. Výstupy z IA1 a IA2 jsou tedy vyjádřeny 
rovnicemi: 

= ∙ = ∙ ∙      (4.1) 

= ∙ = ∙ ∙      (4.2) 

kde A1 a A2 jsou zesílení přístrojových zesilovačů IA1 a IA2. Napětí VAZ a VAS poté vstupují do 
detektoru poměru zesílení a rozdílu fáze – GPD (z angl. Gain-phase detector). GPD porovnává 
tyto dva signály a na základě poměru zesílení obou signálů |K| a rozdílu fáze ϴ mezi nimi udává 
na svém výstupu napěťové signály, které odpovídají těmto údajům: 

| | = | |
| |       (4.3) 

= −        (4.4) 

Z těchto vztahů lze vyjádřit neznámou měřenou impedanci jako: 

= ∙ = ∙ ∙ = ∙ ∙ | | ∙     (4.5) 

Pokud jsou IA1 a IA2 identické se stejným zesílením a mají nekonečnou vstupní impedanci, pak 
se poměr zesílení obou zesilovačů rovná 1 a rovnici lze zjednodušit: 

= ∙ | | ∙       (4.6) 

 

Obrázek 4-2 Metoda poměru zesílení a rozdílu fáze [9] 

 [6], [9] 
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5 Komunikace ve vestavěných systémech 
Pro komunikaci ve vestavěných systémech se dnes používá řada komunikačních protokolů 

jako například komunikace IIC nebo SPI. Jde o komunikaci v rámci vestavěných systémů – 
především komunikace mezi řídicím zařízením (většinou mikroprocesor) a periferiemi. Jelikož 
vzdálenost mezi komunikujícími jednotkami je velmi malá, není kladen důraz na zabezpečení 
komunikace. Hlavními požadavky jsou: jednoduchá implementace (jak hardwarová, tak 
programová), rychlost, malý počet vodičů potřebných ke komunikaci. 

5.1 Komunikace IIC 
Sběrnicový systém IIC (Internal Integrated Circuit bus) představuje sériovou synchronní 

komunikaci typu multimaster – tzn. na jedné sběrnici může být připojeno několik řídicích 
zařízení (master). Používá se k připojení nízkorychlostních periferií k základní desce nebo 
k vestavěnému systému (A/D a D/A převodníky, paměti RAM a EEPROM, displeje…). Jeden 
vodič slouží jako hodinový signál SCL (Synchronous Clock) a druhý vodič je datový SDA 
(Synchronous Data). Maximální délka vodičů je dána jejich nejvyšší přípustnou kapacitou 400 
pF. Oba vodiče jsou zapojeny jako otevřený kolektor, každý z vodičů musí být připojen pomocí 
pull-up rezistoru ke kladnému napájecímu napětí (typicky 3,3V nebo 5V), což zajistí vysokou 
úroveň v klidovém stavu – odpovídá to log 1. Přenosová rychlost je běžná ve standardní verzi 
100 kbit/s. IIC má sedmibitový adresový prostor (128 možných adres), tudíž může být pomocí 
dvou obousměrných vodičů připojeno až 128 zařízení. Při přenosu (s výjimkou SART a STOP 
bitu) platí, že logická úroveň SDA se smí měnit pouze tehdy, když je logická úroveň CL v 0. 
Klid na lince je tehdy, když jsou vodiče SDA i SCL v log 1 (master nevysílá hodinový signál a 
neposílají se žádná data). Přenos dat začíná STRART bitem, kdy jde SDA do log 0, zatímco 
SCL zůstává v log 1. Poté master vyšle na sběrnici adresu zařízení, se kterým chce zahájit 
komunikaci a R/W bit, který definuje, jestli se bude jednat o čtení či zápis dat. Poté všechny 
připojené zařízení porovnávají adresu na sběrnici se svou adresou. Zjistí- li příslušné zařízení, 
že je vyzváno ke komunikaci, musí přijetí adresy potvrdit tzv. ACK bitem – stáhne úroveň na 
SDA do log 0. Poté může proběhnout přenos dat. Data jsou posílána v úsecích po 8 bitech, 
přičemž zařízení, které přijímá, musí po každém setu 8 bitů potvrdit přijetí ACK bitem. Přenos 
se ukončuje STOP bitem – úroveň SCL jde do log 1, zatímco SDA zůstává v log 0, poté jde i 
SDA do log 1 a sběrnice se uvolní [19],[20]. 

 

Obrázek 5-1 Zapojení na sběrnici IIC 



16 
 

5.2 Komunikace SPI 
Sběrnice SPI (Seriál Peripheral Interface) představuje sériovou synchronní komunikaci, 

která slouží k propojení dvou či více komunikujících zařízení. Většinou se používá ke 
komunikaci s EEPROM pamětí. Stejně jako u předchozích dvou sběrnic, i zde figuruje 
minimálně jedno zařízení jako master, ostatní jsou slave. Mater obsahuje generátor hodinového 
signálu, který je rozveden vodičem SCL do všech ostatních uzlů (zařízení), což umožňuje zcela 
synchronní a obousměrný přenos dat. Data se přenášejí dvěma vodiči označenými MISO 
(Master Input Slave Output) a MOSI (Master Output Slave Input). Čtvrtým vodičem, 
používaným v SPI komunikaci, je SS (Slave Select), někdy taky označovaný jako CS (Chip 
Select) – slouží k výběru zařízení, se kterým bude master komunikovat, a to tak, že master 
nastaví log 0 na vodiči SS, čímž se aktivuje příjem a vysílání zvoleného zařízení. Po výběru 
zařízení pomocí SS master začne generovat hodinový signál SCL, v té chvíli vyšlou obě 
zařízení svá data. Po vyslání dat (8 nebo 16 bit) může být komunikace dále pokračovat zasláním 
dalších dat, nebo může být ukončena – master přestane vysílat hodinový signál a nastaví SS do 
log 1. 

U SPI komunikace je nutné nejdříve definovat polaritu hodinového signálu CPOL – tzn., zda je 
klidová úroveň signálu SCLK v log 0 (CPOL = 0) nebo v log 1 (CPOL = 1). Dále je třeba 
definovat, kdy se mají data na datových vodičích vzorkovat – zda při přechodu signálu na 
SCLK z klidové úrovně do aktivní (CPHA = 0), nebo při přechodu hodin z aktivní do klidové 
úrovně (CPHA = 1) [20]. 

 

Obrázek 5-2 Schéma komunikace SPI: jedno zařízení master a 3 slave [21] 
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10 Závěr 
Cílem této práce bylo vytvořit zařízení, které bude měřit bioimpedanci v rozsahu frekvencí 

1 kHz až 1 MHz. Po prostudování teoretických podkladů byla vybrána pro měření metoda 
detekce podílu zesílení a rozdílu fáze. Pro stimulaci měřené impedance byl použit proudový 
zdroj a bylo využito čtyřelektrodového zapojení, kde je jedním párem elektrod aplikován 
střídavý proud o konstantní amplitudě na neznámou impedanci, a druhým párem elektrod je 
měřen napěťový úbytek vzniklý průchodem proudu neznámou impedancí.  

Návrh byl proveden tak, že pro měření bioimpedanční spektroskopie byl vytvořen modul, 
který je připojen na vývojovou desku s mikrokontrolérem HCS08. Mikrokontrolér komunikuje 
s BIS zařízením po SPI a  posílá do generátoru signálu AD9833 (umístěný v modulu BIS 
zařízení) informaci o frekvenci, která je požadována na jeho výstupu. Dále mikrokontrolér měří 
na výstupech Vmag a Vphs detektoru poměru zesílení a rozdílu fáze dvou signálů napětí, které 
posílá do PC po sériové lince. Celý měřicí cyklus je řízen pomocí vytvořené WPF aplikace, kde 
si uživatel nastaví rozsah frekvencí měření a krok, po kterém je frekvence navyšována. Po 
zkončení měření je možný export naměřených výsledků do formátu .xls.  

Celé zařízení je dimenzováno na měření impedance v rozsahu desítek Ω až 2 kΩ, větší 
hodnoty impedance nebyly brány v úvahu, protože se jedná o měření bioimpedance – tedy 
impedance lidského těla, a ta se pohybuje v hodnotách 100 Ω až 1 kΩ (impedance lidského těla 
se mění v závislosti na místě měření, na hydrataci a celkovém stavu měřené tkáně). 

V kapitole testování byla prokázána funkčnost navrženého modulu pro měření 
bioimpedance a rovněž se zde ukázalo, že měření je zatíženo šumem, který není zanedbatelný 
vůči velikostem amplitud měřených signálů. Jako problémový se při testování ukázal navržený 
zdroj symetrického napětí s použitím DC/DC měničů, jehož výstupní napětí mělo rozkmit 890 
mV, což je v této aplikaci nežádoucí. Rovněž byla otestována komunikace mezi BIS zařízením 
a mikrokontrolérem po SPI, a mezi mikrokontrolérem a PC po sériové lince. 

Měření probíhalo nejdříve na sadě 15 rezistorů při dvou zvolených testovacích frekvencích 
5 kHz a 100 kHz. Změřené hodnoty Vmag a Vphs na příslušných rezistorech byly zapsány do 
tabulky a v programu Matlab pak byly přepočteny na impedanci. Po přepočtu a vykreslení do 
grafů se ukázalo, že měření je zatíženo chybou, zvláště pak při měření nízkých hodnot rezistorů 
33 Ω a 51 Ω při obou frekvencích, kde se relativní chyba měření pohybovala v rozmezí 40 – 
73%. Chyba je zde dána tím, že signály měřené na nízkých impedancích jsou co do velikosti 
amplitudy několikanásobně menší, než šum, který je do měření zanesen. Pokud by bylo nutné 
zaměřovat se na měření takto malých impedancí, řešením by bylo zmenšit dělicí poměr 
v napěťovém děliči před vstupem do detektoru podílu zesílení a rozdílu fáze, nebo taky zvětšení 
amplitudy budicího proudu, čímž by celkově vznikaly vyšší úbytky napětí na měřených 
impedancích. Jelikož se ale v této práci jednalo o měření bioimpedance, není pro tuto aplikaci 
zásadní zabývat se měřením impedancí menších, než 100 Ω. Na rezistorech o hodnotách 
v rozmezí 100 Ω až 2 kΩ se relativní chyba pohybovala v rozmezí 11 - 23% pro frekvenci 5 
kHz a 10 – 26 % pro frekvenci 100 kHz. Pro odstranění chyby byla provedena kalibrace na 
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měření rezistivity, po kalibraci je zařízení schopno měřit rezistenci od 100 Ω až 2 kΩ s relativní 
chybou v intervalu (-2,2 %; 1,3%). 

Na úplný závěr celé práce byla změřena frekvenční charakteristika 2R-1C článku, který 
představoval náhradní obvod tkáně, s vypočtenou charakteristickou frekvencí f = 153 kHz. 
Naměřená charakteristická frekvence, odečtená v místě maximální hodnoty fázové frekvenční 
charakteristiky, je 130 kHz. Tato odchylka je dána tím, že zařízení nebylo kalibrováno na 
měření impedance, ale pouze na měření rezistivity. 

Modul vytvořený v této práci slouží pouze jako prototyp zařízení, které bude dále vyvíjeno 
v budoucnu. V příští realizaci zařízení budou řešeny nedostatky, které byly zjištěny po 
zhotovení modulu v této práci, hlavně tedy problém šumu, který do měření zanáší chybu. Bude 
taky provedena kalibrace na měření impedance.  
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