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Streszczenie 
 

Metodę bioimpedancyjną stosuje się w fizjologii i medycynie klinicznej. 
Opiera się ona na pomiarze i analizie impedancji elektrycznej żywych 
tkanek. W pracy przedstawiono sposób implementacji metody bioimpe-
dancyjnej w ocenie zmian objętościowych w układzie krążenia oraz mode-
le stosowane do opisu parametrów elektrycznych naturalnych tkanek. 
Przedstawiono również zadajnik Reotester symulujący parametry rezy-
stancyjne tkanek opracowany na potrzeby badań aparatury do pomiarów 
bioimpedancyjnych. 
 
Słowa kluczowe: metoda bioimpedancyjna, reografia, model Cole-Cole 
 

The simulator of resistive parameters  
of the tissues for bioimpedance research 

 
Abstract 

 
Bioimpedance method is used in clinical medicine and physiology. It is 
based on the measurement and analysis of electrical impedance of living 
tissues. This method provides, inter alia, a lot of information about the 
processes occurring in the circulation and breathing, and its big advantage 
is noninvasiveness. The paper presents a way of implementing the 
bioimpedance method in assessment of volume changes in the circulatory 
system, and the models used to describe the electrical parameters of  
natural tissues. It also presents the Reotester simulator used to simulate the 
impedance parameters of the tissues. The simulator allows to generate  
a constant resistive component of the impedance, modulated by sinusoidal 
or trapezoidal signal of variable resistance component. The established 
values of the simulation parameters correspond to the actual ranges of 
impedance module in the cardio - plethysmographic measurements.  
The electrical circuit of the simulator consists of a constant resistance in 
parallel connection with a dedicated photo-resistive element for generating 
variable component of the resistance. This paper describes the way  
of implementation of the simulated resistance, the construction of  
photo-resistive element, and the results of testing and calibration of the 
simulator. Described simulator is useful tool both, when testing a newly 
developed device for bioimpedance measurements, as well as for servicing 
the equipment in the clinical conditions. 
 
Keywords: bioimpedance method, reography, Cole-Cole model. 
 
1. Wstęp 
 

Metoda bioimpedancyjna, zwana również reograficzną, oparta 
na pomiarze i analizie zmian oporności elektrycznej żywych 
tkanek, w ostatnich latach znajduje coraz większe zastosowanie  
w fizjologii i medycynie klinicznej. Metoda ta dostarcza wielu 
informacji na temat procesów zachodzących w układzie krążenia  
i oddychania, a jej niewątpliwą zaletą jest nieinwazyjność oraz 
brak znanych skutków ubocznych, dzięki czemu badania mogą 
być wielokrotnie powtarzane umożliwiając analizę dynamiki 
zmian w badanym obszarze. Wspomniane wcześniej pojęcie 
„oporności elektrycznej” jest pewnym uproszczeniem, ponieważ 
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w rzeczywistości wykonywane są pomiary impedancji elektrycz-
nej badanego obszaru tkankowego [7]. 

Do badanego obszaru wprowadzany jest przemienny prąd apli-
kacyjny o stałej amplitudzie, a rejestracja napięcia umożliwia 
ciągły pomiar wartości impedancji. Metoda bioimpedancyjna 
bazuje na prawach rządzących przepływem prądu elektrycznego 
przez obszar niejednorodnego przewodnika objętościowego [7]. 
Badanie bioimpedancyjne sprowadza się najczęściej do pomiaru 
składowej stałej i zmiennej modułu impedancji. Składowa stała 
lub wolnozmienna tzw. impedancja bazowa Z0 służy do oznacza-
nia zawartości płynów w badanym obszarze, natomiast składowa 
zmienna ∆Z odzwierciedla zmiany objętościowe powstałe na 
skutek pracy serca oraz oddechu [5, 6, 7]. W metodzie bioimpe-
dancyjnej stosowany jest prąd aplikacyjny o częstotliwości (20 ÷ 
100) kHz. Górna granica zakresu częstotliwości jest na tyle niska, 
że powstające efekty pojemnościowe związane z układem: obiekt 
biologiczny - otoczenie mogą być pominięte, natomiast dolna 
granica częstotliwości jest na tyle wysoka, że pozwala na uniknię-
cie wpływu polaryzacji elektrod [6, 7]. 
Źródłem informacji diagnostycznej jest wartość impedancji i jej 

zmiany, zachodzące głównie pod wpływem zmian objętości  
i prędkości przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Związki 
jakie zachodzą pomiędzy zmianami objętości krwi, a zmianami 
impedancji danego segmentu ciała opisywane są za pomocą 
uproszczonych modeli, do których można zaliczyć: model walco-
wy, model impedancyjny według Cole-Cole, modele statystyczne 
oraz bardziej złożone (model według Hanai). 

 
2. Modele bioimpedancyjne 
 
2.1. Uproszczony model walcowy 
 

Najczęściej stosowanym modelem przestrzennym w pomiarach 
bioimpedancyjnych jest model walcowy. Do jego budowy wyko-
rzystywane są dwa walce. Mniejszy z walców przedstawia tętnicę 
wypełnioną krwią o stałej rezystywności rb , natomiast otaczający 
go większy walec odpowiada pozostałym tkankom o rezystywno-
ści rt (rys. 1).  

 

 
 

Rys. 1.  Model obszaru tkankowego (At) oraz obszaru wypełnionego krwią (Ab) [5] 
Fig. 1.  Model of tissue area (At) and area with blood(Ab) [5] 
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W modelu tym zakłada się, że tętnica zmienia równomiernie na 
całej długości jedynie swoją średnicę (a więc pole przekroju po-
przecznego At), a pozostałe tkanki dopasowują się do niej nie 
zmieniając zewnętrznych wymiarów większego walca (At + Ab = 
const). Zakłada się, że prąd aplikacyjny płynie w kierunku osi 
walców, a napięcie jest mierzone na odcinku L między ich koń-
cami [1, 5]. 

Do obliczenia wartości impedancji zastępczej w modelu wal-
cowym wykorzystuje się wzór [5]: 
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gdzie:  

Zb – impedancja krwi w naczyniach, 
Zt – impedancja obszaru tkankowego. 

 
2.2. Model impedancyjny Cole-Cole 
 

Model impedancyjny Cole-Cole jest stosowany do opisu wła-
ściwości elektrycznych tkanek biologicznych dla różnych często-
tliwości prądu aplikacyjnego. Wykorzystywany jest do oceny 
uwodnienia komponentów wewnątrz (ICW) i zewnątrzkomórko-
wych (ECW). Prąd o niskiej częstotliwości przepływa przez śro-
dowisko zewnątrzkomórkowe natomiast prąd wysokoczęstotliwo-
ściowy penetruje również obszary wewnątrzkomórkowe. Model 
elektryczny według Cole-Cole (rys. 2) zbudowany jest z dwóch 
rezystorów (R0, R∞ ) oraz z kondensatora (CPE) [1]. 

 

 
 
Rys. 2.  Model elektryczny według Cole-Cole [1] 
Fig. 2.  Electrical model of Cole-Cole [1] 

 
Do określenia impedancji elektrycznej tkanek wykorzystuje się 

funkcję Cole-Cole w postaci [2]: 
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gdzie: 

R∞ – rezystancja mierzona przy wysokiej częstotliwości, 
R0 – rezystancja mierzona przy niskiej częstotliwości, 
α – współczynnik empiryczny, 
τ – stała czasowa  
ω – częstość prądu aplikacyjnego. 

 
Aby scharakteryzować konkretną tkankę wymagana jest zna-

jomość wartości czterech parametrów, tj. R0, R∞, τ, α, które wy-
znaczane są na podstawie krzywej (rys. 3) prezentującej zwią-
zek pomiędzy częścią urojoną impedancji Z", a częścią rzeczy-
wistą Z' [2]. 

 

 
 
Rys. 3.  Rozkład impedancji do wyznaczenia parametrów (R0, R∞, τ, α) [2] 
Fig. 3.  Impedance composition used to extract parameter set (R0, R∞, τ, α) [2] 

 

Kąt pomiędzy R0 a R∞ służy do wyznaczenia wartości α (φCPE = 
απ/2). Wartość τ wyliczana jest z zależności wynikającej ze zna-
jomości częstotliwości przy której |Z'| ma swoją maksymalną 
wartość i wynosi 1/τ. 

Analiza granicznych wartości rezystancji R0 oraz R∞ dostarcza 
informacji na temat zawartości płynów wewnątrz- oraz zewnątrz-
komórkowego. 
 
2.3. Model Hanai 
 

Związek pomiędzy rezystancją i objętością tkanek płynnych 
(np. krwi) nie jest liniowy. W pomiarach wieloczęstotliwościo-
wych wykorzystywany jest model Hanai, który uwzględnia ele-
menty nieprzewodzące połączone równolegle. 

Model ten prezentuje tkanki jako kombinację komórek 
i otaczającego je płynu zewnątrzkomórkowego (rys. 4). Przy 
niskich częstotliwościach prąd nie przepływa przez komórki, 
jedynie przez płyn zewnątrzkomórkowy. Obliczenie rezystancji 
badanej tkanki wiąże się z koniecznością oznaczenia rezystywno-
ści przewodzącego płynu zewnątrzkomórkowego [3]. 

 

 
 
Rys. 4.  Przepływ prądu przez płyn zewnątrzkomórkowy [3] 
Fig.4.  The current flow through the extracellular fluid [3] 
 

W omawianym modelu uwzględniana jest zmiana rezystywno-
ści ośrodka (płynu zewnątrzkomórkowego) wraz z częstotliwo-
ścią. Według Hanai rezystywność tkanki zawierającej materiał 
nieprzewodzący o objętościowej koncentracji C można wyznaczyć 
z równania [1]: 
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gdzie: 

ρ – rezystywność płynu zewnątrzkomórkowego,  
C – stosunek objętości komórki do całkowitej objętości 

próbki. 
 
Model ten może dostarczać informacji na temat rezystywności 

w różnych ośrodkach. Rezystywności różnych tkanek znacznie 
różnią się między sobą. Najmniejszą wartością rezystywności 
charakteryzuje się osocze krwi (63 Ω/cm) oraz krew (150 Ω/cm), 
natomiast największą wartością rezystywności wykazuje tkanka 
tłuszczowa [6]. 
 
3. Metody pomiaru impedancji elektrycznej 
 

W pomiarach bioimpedancyjnych stosowane są metody: dwu-
elektrodowa (bipolarna) i metoda czteroelektrodowa (tetrapolarna). 
 
3.1. Metoda dwuelektrodowa 
 

Metody bipolarne dzielą się na: metodę zerową, która jest reali-
zowana w układzie mostka zrównoważonego (mostka Wiena), 
metodę napięciową, w której pomiar amplitudy przepływającego 
prądu powstającego wskutek przyłożenia napięcia z generatora na 
badany obszar umożliwia pomiar impedancji oraz metodę prądową, 
w której pomiar napięcia powstającego na skutek przepływu prądu 
przez obszar tkankowy umożliwia pomiar impedancji. Główną 
zaletą metod dwuelektrodowych jest możliwość łatwego rozdziele-
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nia składowych impedancji: reaktancyjnej oraz rezystancyjnej. 
Natomiast wadą metod bipolarnych jest wpływ impedancji kontak-
towej pomiędzy elektrodami i tkanką na wynik pomiaru [3, 5, 6]. 

  
3.2. Metoda czteroelektrodowa 
 

W metodzie tetrapolarnej elektrody nadawcze (aplikacyjne) od-
dzielone są od elektrod odbiorczych. W ten sposób eliminowany 
jest wpływ impedancji kontaktowej powstającej pomiędzy elek-
trodami i tkanką. Dzięki takiemu rozwiązaniu rozkład gęstości 
prądu aplikacyjnego w badanym obszarze jest bardziej równo-
mierny [7]. 
 
4. Zadajnik rezystancyjny – Reotester 
 

Prowadzone przez autorów publikacji badania dotyczące wyko-
rzystania metody bioimpedancyjnej do oceny parametrów hemo-
dynamicznych układu krążenia wiązały się z wykonaniem apara-
tury eksperymentalnej - wielokanałowych kardio-pletysmo- gra-
fów impedancyjnych. Konieczność przebadania ich parametrów 
metrologicznych wymagała opracowania odpowiednich zadajni-
ków impedancji. W zakresie stałych wartości impedancji funkcję 
tę z powodzeniem mogą pełnić dwójniki pasywne o strukturze 
rezystancyjno - pojemnościowej. Jednakże do symulacji impedan-
cji okresowo zmiennej odpowiadającej zmianom objętościowym 
powstałym na skutek pulsującego przepływu krwi tętniczej nale-
żało opracować odpowiedni zadajnik.  

Założono, że zadajnik będzie umożliwiał jedynie symulację 
składowej rezystancyjnej impedancji o wartościach składowej 
stałej R0 : 20, 40, 60 i 80 Ω, zmodulowanych sinusoidalnym lub 
trapezowym przebiegiem składowej zmiennej ΔR o wartościach 
amplitudy: 100, 200, 300, 400 i 500 mΩ i częstotliwości: 
0,5, 1, 2, 5 i 10 Hz (rys. 5). Przyjęte zakresy parametrów 
symulacji odpowiadają rzeczywistym zakresom modułu 
impedancji podczas pomiarów kardio-pletysmograficznych przy 
częstotliwości prądu aplikacyjnego ze stosowanego zakresu 
20÷80 kHz. 
 

 
 
Rys. 5.  Graficzna prezentacja symulowanych parametrów 
Fig. 5.  Graphical presentation of simulated parameters 

 
Ze względu bardzo małą amplitudę składowej zmiennej 

rezystancji w stosunku do wartości składowej stałej (maks. 2,5% 
dla ΔR = 500 mΩ i R0 = 20 Ω) przyjęto, że zadawana rezystancja 
Rx będzie zrealizowana przez równoległe połączenie rezystora  
R0 - stałego dla danego zakresu oraz rezystora o zmiennej wartości 
rezystancji Rzm pozwalającego uzyskać składową zmienną ΔR  
(rys. 6). Jako rezystor zmienny postanowiono zastosować 
fotorezystor sterowany światłem emitowanym przez diodę LED. 
Takie rozwiązanie przy odpowiednim doborze dostępnych 
elementów pozwala na uzyskanie założonych parametrów 
amplitudowych oraz ciągłość zmian zadawanej rezystancji. 
Posiada również znacznie lepszą stabilność temperaturową  
w stosunku do rozwiązania opartego na zastosowaniu tranzystora 
jako elementu o zmiennej, sterowanej rezystancji złącza. 

 
 

R0 Rzm Rx R0 Rzm 

 
 
Rys. 6.  Równoważne schematy elektryczne części wykonawczej zadajnika 
Fig. 6.  Equivalent circuit diagrams of executive part of the simulator 

 
Zadajnik zaprojektowano jako urządzenie samodzielnie 

działające, kompaktowe, zasilane bateryjnie, możliwe do 
wykorzystania zarówno w warunkach laboratoryjnych, 
warsztatowych, jak i w warunkach pomieszczeń szpitalnych. 
Schemat blokowy zadajnika przedstawia rys. 7. Funkcję 
sterowania pracą urządzenia, w tym wyznaczaniem wartości 
sygnałów zadających rezystancje realizuje mikrokontroler  
8-bitowy PIC16F877. Prosty interfejs użytkownika składa się 
z wyświetlacza LCD oraz wyłącznika i przycisków wyboru 
wartości składowej stałej R0, amplitudy i kształtu przebiegu 
składowej zmiennej ΔR oraz częstotliwości modulacji. Układ 
zadawania rezystancji składa się z czterech gałęzi rezystancyjnych 
przełączanych w zależności od wybranego zakresu R0 za pomocą 
kluczy analogowych ADG609 oraz jednego elementu foto-
rezystancyjnego. Do wytwarzania sygnału sterującego elementem 
foto-rezystancyjnym wykorzystano 12-bitowy przetwornik 
cyfrowo-analogowy AD5320. Napięciowy sygnał wyjściowy  
z przetwornika, wygładzany przez filtr dolnoprzepustowy  
o częstotliwości granicznej 50 Hz steruje źródłem prądowym 
zasilającym diodę LED elementu foto-rezystancyjnego. 

 
 

 
 
Rys. 7.  Schemat blokowy zadajnika 
Fig. 7.  Block diagram of the simulator 

 
Przy przyjętym równoległym połączeniu rezystancji stałej R0 

oraz rezystancji zmiennej Rzm uzyskujemy: 
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gdzie Rzm min to dolna szczytowa wartość rezystancji zmiennej. 
Jeżeli jednocześnie dla górnej szczytowej wartości Rzm max >> R0 

przyjmiemy 
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  (6) 

 
to, przy sinusoidalnym przebiegu składowej zmiennej ΔR 
o pulsacji ω uzyskamy następującą zależność określającą 
zadawaną rezystancję Rx w funkcji czasu: 
 

Mikrokontroler 

Bateria 

Układ zasilania

LCD Klawiatura 

C/A FDP

R0 = 20Ω 

R0 = 40Ω 

R0 = 60Ω 
R0 = 80Ω 

Rzm 

Rx 

t [s]

R [Ω] 

R0 

ΔR 
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Korzystając z zależności (4) i (7) wyznaczono funkcję 

rezystancji Rzm wymaganą do uzyskania zadawanej rezystancji Rx 
w postaci: 

 
 

 ωt
RRωtR

R minzm
zm sin1

2sin 00




  (8) 

 
Funkcja (8) stanowi podstawę sterowania przez mikrokontroler 

elementem foto-rezystancyjnym. Parametrami funkcji są łatwe do 
skalibrowania w stanie statycznym wartości rezystancji R0 oraz 
Rzm min. 

Ważnym podzespołem symulatora jest element foto-
rezystancyjny. Ze względu na wymagany, szeroki zakres 
zmienności rezystancji Rzm przy zachowaniu możliwie liniowej 
charakterystyki przetwarzania postanowiono wykonać 
dedykowany element, w którego skład wszedł fotorezystor 
A106012 firmy Excelitas (dawniej Perkin Elmer) o nominalnej 
rezystancji 5 kΩ przy natężeniu oświetlenia 100 lx światła 
o długości fali 600 nm. Jako oświetlacz wybrano super jasną diodę 
LED L-53SRC-F firmy Kingbright o światłości 4000 mcd przy 
sterowaniu prądem 20 mA i długości fali 660 nm. Charakterystyki 
elementów przedstawia rys. 8. Oba elementy umieszczono  
w metalowej światłoszczelnej obudowie w dobranej empirycznie 
odległości od siebie. 

 

 
 
Rys. 8.  Charakterystyki fotorezystorów serii A1060 oraz diody L-53SRC-F 
Fig. 8.  Characteristics of A1060 series photoresistors and L-53SRC-F diode 

 
Uzyskane we wstępnych testach wyniki pracy symulatora 

wykazały spore rozbieżności zadawanych wartości rezystancji Rx 
w stosunku do wartości wymaganych (sięgające 580 mΩ przy 
zakresie R0 = 20Ω). Zadawane statycznie rezystancje Rx mierzono 
za pomocą przyrządu Philips PM 2535 System Multimeter. 
Źródłem błędów były nieliniowości charakterystyk fotorezystora, 
diody LED oraz źródła prądowego. Dlatego konieczna była 
linearyzacja charakterystyki przetwarzania poprzez wprowadzenie 
współczynników korygujących dla każdego zakresu R0. 
Empirycznie wyznaczone charakterystyki błędów poddano 
interpolacji wielomianem 4-tego rzędu w celu uzyskania ciągłej 
funkcji w postaci analitycznej. Obliczone współczynniki 
korygujące zostały stabelaryzowane i zapisane w pamięci 
nieulotnej mikrokontrolera. Przed rozpoczęciem symulacji są one 
wykorzystywane do obliczenia wartości każdej próbki sygnału 
sterującego elementem foto-rezystancyjnym. 

Na rys. 9 przedstawiono przebiegi modułu impedancji 
zarejestrowane aparatem BioimpCO konstrukcji ITAM służącym 
do pomiarów bioimpedancyjnych. Składowa stała rezystancji 
R0 = 20 Ω zmodulowana przebiegiem sinusoidalnym o amplitudzie  
ΔR = 100 mΩ i trapezowym o szybkości narastania zbocza 1 Ω/s 
były zadawane z zadajnika Reotester. 

 

 
 
Rys. 9.  Zapisy modułu impedancji zarejestrowane aparatem BioimpCO  

wygenerowane przez zadajnik Reotester 
Fig. 9.  The records of impedance module registered by BioimpCO apparatus  

and generated by the Reotester 

 
 
5. Wnioski 
 

Znane modele opisujące parametry elektryczne naturalnych 
tkanek posiadają różny poziom złożoności. Parametry 
metrologiczne kardio-pletysmografów impedancyjnych mogą być 
badane w zakresie stałych impedancji za pomocą prostych 
zadajników. Wykonany zadajnik Reotester umożliwia badanie 
aparatury również dla składowej zmiennej rezystancji w zakresie 
odpowiadającym fizjologicznej zmienności modułu impedancji. 
Stanowi on użyteczne narzędzie zarówno przy uruchomianiu 
nowo projektowanej aparatury do pomiarów bioimpedancyjnych, 
jak i w serwisie aparatury wykorzystywanej w warunkach 
klinicznych. Kalibracja zadajnika została przeprowadzona  
w sposób statyczny dla składowej stałej oraz dla szczytowych 
wartości składowej zmiennej rezystancji. Planowane jest 
przeprowadzenie badań w warunkach dynamicznych przy użyciu 
specjalistycznego analizatora impedancyjnego. Rozszerzenie 
możliwości zadajnika o symulację parametrów pojemnościowych 
naturalnych tkanek jest niewątpliwie ciekawym oraz ważnym 
wyzwaniem dla jego twórców. 
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