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7  Instrumentació I

La instrumentació utilitzada en extensometria fa les funcions bàsiques
següents:

  - Alimenta el pont de Wheatstone
  - Completa i equilibra el pont
  - Amplifica el senyal
  - Permet visualitzar o enregistrar el senyal

7.1 Alimentació del pont

En primer lloc cal recordar l'esquema general del pont de Wheatstone (figura
7.1).

Figura 7.1
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L'alimentació és un sistema capaç de subministrar al captador l'energia
necessària perquè generi un senyal proporcional a la magnitud que s'ha de
mesurar.

Es pot fer amb corrent continu o altern. Fa prop de vint anys, aquesta qüestió
era clau, pel fet que els amplificadors de corrent continu eren instruments
d'una gran complexitat, excessiva per aconseguir una estabilitat raonable.
Avui en dia el problema s'ha vist molt reduït, perquè existeixen amplificadors
de corrent continu molt simples i de prou estabilitat per a una gran quantitat
d'aplicacions. Els sistemes d'alimentació de freqüència portadora tenen una
limitació important relacionada amb les freqüències dels fenòmens que
mesuren: la freqüència del corrent d'alimentació ha de ser aproximadament
cinc vegades més gran, amb la qual cosa, si es pretén realitzar mesuraments
dinàmics, s'arriba fàcilment a necessitar freqüències d'alimentació altes, que
tornen "malaltissos" els sistemes de mesurament. Els efectes de la capacitat
a les branques del pont adquireixen importància. Un simple moviment dels
cables de connexió de les galgues pot originar senyals tan importants com el
senyal que s'ha de mesurar. Es necessita, a més, un  equilibratge capacitiu,
perquè el simplement resistiu no permet ajustar a zero la sortida del pont.

De tota manera, per a fenòmens estàtics o quasi estàtics es pot utilitzar equips
amb excitació a baixes freqüències, entre 150 i 1.000 Hz. Aquests equips
presenten unes característiques d'estabilitat excel·lents i resulten idonis per a
mesuraments estàtics. Per a mesuraments dinàmics, generalment convé
utilitzar una alimentació de corrent continu.

És interessant observar què succeeix a la sortida del pont, en cas que s'utilitzi
tensió contínua o alternativa. Si s'utilitza una tensió contínua, les
deformacions de tracció donen lloc a sortides positives i les de compressió, a
negatives. En cas que s'utilitzi una alimentació alterna, no té sentit parlar de
polaritat. El que passa és, que per al cas de tracció, la sortida està en fase amb
l'alimentació i, per al cas de compressió, en contrafase. Això s'il·lustra a la
figura 7.2.



en fase

en contrafase

Alimentació

Sortida positiva,

Sortida negativa,
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Figura 7.2
                              
                  
Això permet discriminar la polaritat.

Les alimentacions, en la majoria dels casos, són de tensió constant en el
temps. De tota manera, s'han fet equips d'intensitat constant. Aquests sistemes
permeten evitar l'error de linealitat dels muntatges de pont alimentats amb
tensió constant, als quals es feia referència en seccions anteriors. El mateix
sistema imposa en el pont un flux d'intensitat constant. Són uns sistemes, però,
que resulten més cars i complicats.

A continuació, s'indiquen altres característiques d'interès de les alimentacions,
amb alguns comentaris:

 a) Estabilitat de la tensió d'alimentació

Aquest punt és de gran importància. Cal recordar que la V  incideixE

directament a la tensió de la sortida del pont. Aquest punt no se sol
indicar en els catàlegs. De tota manera, la majoria d'aparells tenen una
estabilitat correcta. En aparells amb conversió analògico-digital del
senyal, si la tensió del pont s'aplica com a referència del convertidor
aquest problema desapareix.
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 b) Estabilitat de la freqüència (amb alimentació de corrent altern)

Una variació de la freqüència portaria a errors, sobretot perquè
modificaria la resposta de l'amplificador, previst per treballar entre límits
bastant exactes. No s'ha de confondre aquest terme amb la tolerància de
freqüències respecte al valor nominal que donen els fabricants.

 c) Protecció contra curtcircuits

La majoria d'aparells tenen a la sortida un sistema de protecció contra un
possible curtcircuit, cosa que en els muntatges extensomètrics es pot
produir amb facilitat.

 d) Nivell de soroll

És especialment important en els aparells de corrent continu. El possible
soroll existent en el senyal d'alimentació apareix a la sortida del pont. Els
aparells actuals, normalment, tenen característiques excel·lents en aquest
aspecte.

 e) Possibilitat de selecció de valors de tensió

Això resulta interessant quan s'ha de realitzar diversos tipus de mesura-
ments.

 f) Potència màxima subministrable

En alguns casos, pot ser convenient alimentar diferents ponts a la vegada,
amb la qual cosa es necessita un corrent més elevat. Aquesta caracte-
rística se sol especificar com a resistència mínima de càrrega; així, per
exemple, un aparell amb resistència mínima de càrrega de 40 S pot
alimentar tres ponts complets de 120 S a la vegada.
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(2)

En el cas que interessi tenir una tensió més reduïda que la que subministra un
determinat aparell, es pot obtenir amb el sistema següent (figura 7.3).

Figura 7.3

Es té

D'aquí es dedueix que el valor de resistència en sèrie que cal connectar a
l'alimentació és

Convé connectar la resistència de dessensibilització, muntada simètri-
cament a un i altre costat del pont, per mantenir constant la tensió en
comú a la sortida.
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(4)

(5)

7.2 Sistemes de calibratge i equilibratge

En primer lloc, s'analitzen els sistemes de calibratge. És important fer una
precisió: un sistema de calibratge pot servir per ajustar únicament l'instru-
ment, o bé per ajustar tot el sistema de mesurament, galgues i cables inclosos.

A continuació s'analitzaran els sistemes d'equilibratge.

Calibratge amb una caixa de dècades

Normalment, aquestes caixes tenen cinc dècades de resistència de molta
precisió. Permeten ajustar valors de resistència corresponents al d'una galga
amb una certa deformació. Tot seguit, es veu com es pot calcular la resistència
d'una galga, que se suposa, inicialment, d'un valor R  (per exemple, 120 S),G

quan se li produeix una deformació, g.

Se sap que 

amb la qual cosa la variació de resistència és

El nou valor de resistència de la galga, R' , ésG

)R  és positiu si la galga s'allarga i negatiu si s'escurça.G

Això es pot veure amb un exemple. Es decideix que es vol calcular la
resistència que tindria una galga de 120 S si s'allargués 1.000 µm/m. Se
suposa K = 2:



)RG ' RG @ K @ g ' 120 @ 2 @ 1.000 @ 10&6 ' 0,24 S

R )

G ' 120 % 0,24 ' 120,24 S
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El procés que s'ha de seguir amb la caixa de dècades és, per tant:

  1  Substituir una galga per la caixa de dècades
  2  Ajustar R  a la caixa (120 S a l'exemple)G

  3  Equilibrar a zero l'instrument
  4  Ajustar R'  = R  + )R  a la caixa (120,24 S)G G G

  5  Ajustar la lectura de l'instrument a 1.000 µm/m

Amb això el calibratge queda conclòs.

En el mercat, aquestes caixes de dècades existeixen en versions diferents.
Alguns tipus indiquen directament els valors de deformació.

Calibratge amb una resistència en paral·lel

Aquest procediment resulta molt simple. Fent el calibratge directament sobre
els terminals de la galga i fent els ajustaments pertinents, s'eviten  correccions
de cable, etc.

Cal pensar que el fet de col·locar una resistència en paral·lel amb una galga
produeix, des del punt de vista elèctric, exactament el mateix efecte que si la
resistència es deformés. Així, calibrant d'aquesta manera, ja es tenen en
compte, de manera automàtica, els efectes de dessensibilització causats pels
fils.

Fent el calibratge sobre la galga activa s'obté un efecte equivalent a l'escur-
çament d'aquesta galga (disminució de resistència).

El mètode consisteix a col·locar en paral·lel amb els terminals de la galga una
resistència, que anomenarem R . Prèviament cal tenir el pont equilibrat. Enc

col·locar la resistència en paral·lel es produeix la lectura corresponent i,
ajustant el guany del pont, s'aconsegueix la lectura que es volia.
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Ara es veurà com calcular el valor de la resistència R  per obtenir un cert valorc

de deformació, M (microdeformacions). La deformació unitària corresponent,
g, val

La variació de resistència és, tenint en compte que )R /R  = K @ g,G G

essent R  la resistència de la galga. Per aconseguir aquest )R , s'ha deG G

col·locar una resistència en paral·lel, R  (Fig. 7.4), de manera quec

Aïllant d'aquí el valor de R , es té c

I substituint )R  pel seu igual, s'obtéG

Figura 7.4
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Tot seguit es mostra un exemple. Si es pretén introduir 1.000 µm/m amb K =
2 i R  = 120 S, es té G

Per tant, la resistència que s'ha de posar en paral·lel haurà de ser de 59.880 S.

Les resistències que cal utilitzar han de ser de pel·lícula metàl·lica. En el
mercat n'existeixen amb diferents toleràncies sobre el valor nominal. A la
taula, s'indiquen els valors de resistència que s'hi pot trobar.

Dècades estàndard

10,0 12,1 14,7 17,8 21,5 26,1 31,6 38,3 46,4 56,2 68,1 82,5
10,2 12,4 15,0 18,2 22,1 26,7 32,4 39,2 47,5 57,6 69,8 84,5
10,5 12,7 15,4 18,7 22,6 27,4 33,2 40,2 48,7 59,0 71,5 86,6
10,7 13,0 15,8 19,1 23,7 28,0 34,0 41,2 49,9 60,4 73,2 88,7
11,0 13,3 16,2 19,6 23,7 28,7 34,8 42,2 51,1 61,9 75,0 90,9
11,3 13,7 16,5 20,0 24,3 29,4 35,7 43,2 52,3 63,4 76,8 93,1
11,5 14,0 16,9 20,5 24,9 30,1 36,5 44,2 53,6 64,9 78,7 95,3
11,8 14,3 17,4 21,0 25,5 30,9 37,4 45,3 54,9 66,5 80,6 97,5

(Per obtenir valors estàndard, es multipliquen els
valors de la taula de la dècada per potències de 10.)

Combinant-ne de diferents en sèrie, es pot obtenir valors molt aproximats.

Cal tenir en compte, pel que fa a aquest mètode de calibratge, que les galgues
instal·lades poden tenir una tolerància de l'ordre del 4'1% respecte al seu valor
nominal de resistència. Això limita la precisió a què es pot arribar. 

Alguns instruments utilitzen aquest mètode. Com que la resistència en
paral·lel actua normalment sobre el mig pont intern de l'aparell, aleshores, si
es vol calibrar un muntatge amb pont complet, cal tenir molt en compte el
valor de resistència de les galgues.



VE a l'amplificador
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A continuació, a la taula 1, s'indiquen els valors de resistència que cal
connectar en paral·lel amb galgues de 120 S (factor 2) per obtenir les
deformacions aparents indicades:

Taula 1

Deformació (µm/m) Resistència (S)

100 599.880
200 299.880
500 119.880

1.000 59.880
2.000 29.880
5.000 11.880

Calibratge amb un sistema d'un divisor de tensió

Aquest sistema s'utilitza en alguns instruments. Consisteix a desconnectar
l'entrada de l'amplificador del pont de galgues i connectar-la a un divisor de
tensió muntat entre els terminals d'alimentació del pont (figura 7.5).

Figura 7.5

A continuació s'analitza el funcionament del sistema. Uns certs valors de
deformació a les galgues, g , g , g  i g , donen lloc a una variació de tensió1 2 3 4
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de la sortida del pont

Per tant, per a una tensió d'alimentació i un cert factor, la tensió de sortida
depèn únicament de la deformació. Es pot, doncs, calcular el divisor de tensió
de manera que origini tensions iguals a un cert valor de deformació.

Sistemes d'equilibratge

Com que les resistències de les galgues no són rigorosament iguals entre elles,
en connectar un pont sempre existeix un desequilibri inicial. Això es pot
corregir utilitzant el muntatge de la figura 7.6.

Figura 7.6

Cal observar que, en moure el cursor del potenciòmetre, P, s'afegeix
resistència en una de les branques del pont i se'n treu d'una altra. El raonament
és semblant al del cas ja comentat de calibratge per resistència en paral·lel. La
resistència, R, dessensibilitza el potenciòmetre. Si no existís, es podria arribar
a curtcircuitar una de les galgues, posant el cursor a l'extrem del
potenciòmetre. Els valors habituals per al potenciòmetre són de 50 S i per a
la resistència, R, d' aproximadament 30 KS. El potenciòmetre és de 10 voltes
i lineal (de precisió). Cal advertir que la relació entre la posició del potenciò-
metre i el desequilibri que produeix no és una funció lineal. Això s'indica a la
figura 7.7.
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Figura 7.7

Es pot col·locar diferents tipus de comandaments d'equilibratge (fi, mitjà o
bast), a base de jugar amb els valors de la resistència, R, i del potenciòmetre,
P.

Un sistema més elaborat d'equilibratge consisteix a situar un punt de sumació
en una de les entrades de l'amplificador. Això permet que l'equilibratge que
s'introdueix mitjançant aquest sistema sigui una funció lineal de la posició del
comandament. Si el muntatge es fa adequadament, els comandaments
d'equilibratge poden servir per al calibratge.

Actualment, amb els sistemes digitals, el sistema d'equilibratge es redueix
simplement a restar de les lectures el valor de desequilibri inicial, que es
memoritza en començar l'assaig.

7.3 Sistemes per completar el pont

Com ja s'ha comentat en capítols anteriors, sovint només s'utilitza una o
dues galgues del pont; aleshores és necessari  que l'instrument tingui
resistències interiors amb capacitat de realitzar aquesta funció. Normal-
ment, això es fa mitjançant resistències amb un coeficient de temperatura
de l'ordre d'1 @ 10 /EC.-6
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7.5 Commutadors múltiples

En molts casos, en els mesuraments estàtics pot interessar connectar,
successivament, diferents galgues en un sol amplificador. Per fer-ho,
s'utilitzen els commutadors múltiples. Aquests aparells permeten connectar
diverses galgues en quart de pont, o mig pont, en un sol amplificador. En el
cas que s'utilitzi mig pont, la compensació pot ser comuna per a totes les
galgues. Cada una de les entrades o canals sol tenir un sistema independent
d'equilibratge.

A la figura 7.8, s'indica l'esquema elèctric d'un d'aquests commutadors.

Figura 7.8

En escollir un canal es connecta la galga corresponent i el sistema
d'equilibratge. La commutació es pot realitzar mitjançant commutadors
rotatius o mitjançant relès. És absolutament fonamental en una d'aquestes
unitats la repetitivitat del contacte, és a dir, que cada vegada que se selecciona
un canal la resistivitat dels contactes corresponents sigui la mateixa. El
comandament de commutació pot ser manual o automatitzat. Actualment
existeixen sistemes controlats per ordinador que assoleixen velocitats força
elevades de commutació. Així mateix, s'ha desenvolupat sistemes de
commutació d'estat totalment sòlid.
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Les característiques que cal tenir en compte en un commutador són les
següents: 

 a) Nombre de canals que admet
 b) Possibilitat de diferents tipus de connexió: un quart, mig pont, etc.
 c) Resistències de pont amb què es pot treballar
 d) Amplificadors als quals es pot connectar
 e) Esglaons en què es divideix l'equilibratge 
 f) Camp d'equilibratge
 g) Resolució de l'equilibratge

El camp d'equilibratge sol ser, en aparells d'un sol esglaó, d'aproximadament
2.000 µm/m. La resolució ha d'assolir 1 µm/m.
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8 Instrumentació II

8.1 Amplificadors

Generalitats

El tipus d'amplificador que s'utilitza en extensometria generalment és
d'entrada diferencial amb sortida única. El símbol que s'usa apareix a la figura
8.1.

Figura 8.1

Aquest tipus d'amplificador té dues entrades i una sortida. Una de les entrades
s'anomena positiva o no inversora i l'altra, negativa o inversora.  
Essent v  i v  les tensions aplicades a les entrades (com s'indica a la figura),i1 i2

la sortida val

És a dir, l'amplificador fa la diferència entre les tensions d'entrada i la
multiplica per un factor A . El factor A  s'anomena guany diferencial.d d
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Idealment, un amplificador d'aquest tipus ha de tenir les qualitats següents:

 a) Guany en mode comú nul

S'anomena guany en mode comú A  el factor pel qual es multiplica lacm

mitjana de les dues tensions d'entrada, (v  + v )/2, i que pot aparèixeri1 i2

com un component del voltatge de sortida.

 b) Resistència d'entrada

Hauria de ser infinita.

 c) Resistència de sortida

Hauria de ser zero.

 d) Voltatge de sortida

Ha de ser zero si la diferència entre els voltatges d'entrada és zero.

 e) Deriva de paràmetres amb la temperatura

La variació de qualsevol paràmetre (guany, etc.) amb la temperatura
ha de ser nul·la.

 f) Soroll referit a l'entrada

Si tenim a la sortida un voltatge de soroll V , dividint-lo pel guany A  de0R d

l'amplificador, s'obté el nivell de soroll referit a l'entrada. Aquest valor
hauria de ser zero.

 g) Banda passant

És el marge de freqüències en el qual el guany de l'amplificador es manté
constant. A la figura 8.2 hi ha dibuixat un diagrama de guany en funció
de la freqüència per a un cert tipus d'amplificador de corrent continu.
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Figura 8.2

Idealment, l'amplificador de corrent continu hauria de mantenir el guany per
a qualsevol freqüència.

Característiques més importants en els amplificadors d'extensometria

 a) Guany

Com ja s'ha indicat, és la relació entre la tensió de sortida i la diferència
de tensions d'entrada. Acostumen a portar dos ajustaments, un de fi i un
altre de bast, esglaonats. Els valors de guany de tensió solen estar entre
100 i 40.000. Usualment s'utilitzen guanys entre 200 i 2.000.

A continuació, es veu com es pot calcular el guany-diferència d'un
amplificador per obtenir una certa tensió de sortida.

Sigui v  la tensió que es vol obtenir a partir d'un senyal del pont de S0

mV/V.

Si s'alimenta el pont a V , la sortida del pont, V , ésE S
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(3)

Per tant, a l'entrada de l'amplificador es té aplicat un V .S

Si es vol que a la sortida sigui v , el guany A  haurà de ser0 d

La variació del guany en funció del temps, la temperatura i la tensió
d'alimentació de l'amplificador pròpiament dit són paràmetres que cal
tenir en compte.

 b) Linealitat

Se suposa que en un gràfic es representa el senyal de sortida v  en funció0

del senyal d'entrada (figura 8.3).

Figura 8.3

Teòricament, el gràfic obtingut hauria de ser una recta, però en realitat
no ho és. Traçant una recta des de l'origen al punt P, que correspon a la
sortida v  màxima, es defineix l'error de linealitat com la separació0

màxima entre la tensió de sortida real i la tensió indicada per la recta
teòrica referida en tants per cent al fons d'escala, és a dir, a v .0P

Els valors d'error de linealitat solen estar entre 0,5 i 0,01.
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 c) Deriva

Es defineix com la variació del senyal de sortida amb senyal d'entrada
constant. Se sol especificar en funció de la temperatura i de les tensions
d'alimentació, i a paràmetres constants, és a dir, mantenint constants la
temperatura i les tensions d'alimentació. Això indica la deriva en funció
del temps; sovint s'especifiquen referides a l'entrada.

 d) Soroll

Amb una absència de senyal a l'entrada, la sortida hauria de quedar
perfectament a zero. Això no ocorre així, sinó que apareixen uns senyals
paràsits que s'anomenen soroll. Se sol indicar aquests senyals en µV de
pic a pic o RMS (valor quadràtic mitjà) referit a l'entrada.

 e) Relació de rebuig en mode comú (CMRR)

Tal com s'ha indicat anteriorment, el senyal de sortida d'un amplificador és
la diferència dels senyals d'entrada multiplicada pel guany diferencial A .d

Malgrat tot, també apareix a la sortida un component degut a la mitjana
dels senyals d'entrada multiplicat per un component paràsit del guany,
que s'anomena guany en mode comú, A .c

La relació entre el guany en mode diferencial, A , i el guany en moded

comú és denominada CMRR (common mode rejection ratio).
S'indica, normalment, en decibels, és a dir, vint vegades el logaritme
decimal de la relació anterior. Aquest paràmetre depèn de la freqüèn-
cia i de la impedància aplicada a l'entrada de l'amplificador. Els
amplificadors actuals solen tenir valors entre 80 i 140 dB. El CMRR
està relacionat amb molts altres factors d'interès en un amplificador;
així doncs, un bon amplificador ha de tenir un CMRR elevat.

 f) Resposta de freqüència

En realitat, els amplificadors, en arribar a una certa freqüència del senyal
d'entrada, comencen a disminuir el seu nivell de sortida, encara que
mantinguin l'entrada constant.
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A la figura 8.4 s'il·lustra aquest fenomen.

Figura 8.4

La zona en què l'amplitud es manté constant es denomina banda passant.
El límit de la banda passant se sol especificar o bé per un cert
percentatge de disminució de l'amplitud, o bé en decibels. Convé aclarir
si el límit de la banda passant s'assoleix quan l'amplificador genera tot
el seu marge de sortida.

 g) Impedàncies

L'entrada d'un amplificador presenta una impedància entre els seus
terminals.

La tensió generada pel pont de galgues origina una intensitat, I, en el
circuit. Aquesta intensitat, si R  és gran respecte a R , fa que, pràctica-i p

ment, el mateix voltatge del pont, V , sigui el que aparegui a l'entrada deS

l'amplificador. Si R  és massa petita, part del voltatge caurà en R , ambi p

la qual cosa no es mesura exactament la tensió V .S

Són adequats valors, com a mínim, de 10 KS.

 h) Potència de sortida

Cal tenir en compte, a més del voltatge de sortida d'un amplificador, la
intensitat que l'amplificador pot subministrar a aquest voltatge. Dit d'una
altra manera: la impedància de càrrega que es pot connectar a la sortida
de l'amplificador.
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 i) Offset 

Si s'aplica una entrada zero a un amplificador, pot aparèixer un
senyal continu diferent de zero a la sortida. Això s'anomena l'offset
de l'amplificador. Habitualment es pot regular amb un comandament
intern o extern.

Diferents sistemes d'amplificadors de mesurament

Els mètodes de mesurament que s'utilitzen són, essencialment, de dos tipus:

 a) Mètode de desviació
 b) Mètode de compensació

 a) Mètode de desviació o d'amplificació directa

L'esquema del sistema que utilitza aquest mètode es pot veure a la figura
8.5.

Figura 8.5

La sortida del pont de galgues, punts 1 i 4, es connecta a l'entrada d'un
amplificador diferencial. La lectura es produeix per desviació respecte
al zero.
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Aquests amplificadors poden ser de corrent continu o de corrent
portador. A la figura 8.6 apareix el diagrama de blocs d'un tipus habitual
d'amplificador de corrent continu.

Figura 8.6

La figura 8.7 representa el diagrama de blocs d'un amplificador de
corrent portador. Aquest aparell té un modulador síncron per discriminar
la polaritat del senyal de sortida del pont.

Figura 8.7
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Els amplificadors de corrent portador treballen només amb l'amplitud
dels senyals i n'eliminen els components continus.

 b) Mètode de compensació

En aquest mètode, s'oposa a la tensió de sortida del pont una altra
d'ajustable. Per ajustar aquesta tensió, cal moure un dial graduat que
indica directament el valor de deformació. A la figura 8.8 s'indica
l'esquema d'un d'aquests equips, que permeten assolir prestacions
elevades en mesuraments estàtics. L'amplificador simplement ha de
comparar tensions i, per tant, no és necessari que sigui lineal. El sistema
d'alimentació del pont sol ser de corrent altern.

Figura 8.8

Aquest sistema de prendre mesures permet, només, mesuraments estàtics
o quasi estàtics.

El sistema de moviment del dial per posar-lo a zero pot ser manual o
automàtic. En el cas de ser automàtic, existeixen equips que ho realitzen
amb un servomotor o altres que utilitzen un sistema electrònic digital. En
aquests equips de compensació digital s'assoleixen prestacions
excel·lents. A la figura 8.9 se n'indica el diagrama de blocs.
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Figura 8.9

8.2 Sistemes de lectura i enregistrament

Sistemes de lectura

S'utilitzen voltímetres digitals o d'agulla. Els voltímetres digitals que es fan
servir habitualment realitzen aproximadament tres lectures per segon. Durant
la fracció corresponent de segon fan la integració del senyal i així donen, en
certa manera, una mitjana del valor durant aquest temps.

Sistemes d'enregistrament

Per a fenòmens ràpidament variables, o bé quan es vol obtenir una corba en
funció del temps, s'utilitzen els enregistradors analògics. Alguns
enregistradors d'aquesta mena poden ser traçadors de corbes sobre paper; en
aquest cas, hi ha els tipus següents:
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 a) De plomí

Són els més simples, però tan sols aconsegueixen algunes desenes de
hertzs, en el millor dels casos.

 b) De paper termosensible

Tenen característiques semblants als anteriors. Eviten els problemes amb
els plomins, però requereixen l'ús d'un paper especial.

 c) De raig de tinta

Eviten el fregament sobre el paper. Arriben a freqüències de 1.000 Hz.

 d) De llum ultraviolada

Utilitzen galvanòmetres de mirall que reflecteixen sobre un paper la llum
procedent d'un focus ultraviolat. Arriben a freqüències de 15 a 20 KHz.

 e) Oscil·loscopis

Es requereix el seu ús a les freqüències més elevades.

 f) De cinta magnètica

En els enregistradors d'aquest tipus se sol modular en freqüència el
senyal analògic d'entrada, que és enregistrat en aquesta forma. Quan es
reprodueix l'enregistrament, el senyal és desmodulat i es recupera el
senyal analògic inicial.

A títol d'exemple, a la taula 2 s'indiquen les característiques de freqüèn-
cia per a un cert tipus d'enregistrador magnètic:
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Taula 2

Velocitat de la cinta 1,9 cm/s 19 cm/s 38 cm/s

Caiguda 1 dB (10%) 0 ÷ 100 Hz 0 ÷ 1.000 Hz 0 ÷ 2.000 Hz
Caiguda 3 dB (30%) 0 ÷ 200 Hz 0 ÷ 2.000 Hz 0 ÷ 4.000 Hz
Caiguda 6 dB (50%) 0 ÷ 275 Hz 0 ÷ 2.750 Hz 0 ÷ 5.500 Hz

Aquests aparells acostumen a tenir diferents canals d'enregistrament
simultanis que permeten, fins i tot, enregistrar comentaris.

 g) Sistemes digitals

Es basen en la conversió del senyal digital i el seu emmagatzematge a la
memòria. Poden arribar a freqüències suficients per a tota mena de
deformacions mecàniques, però requereixen quantitats massives de
memòria si el fenomen té gaire durada. 

8.3  Unitats auxiliars

Existeix una gran diversitat d'unitats auxiliars per treballar amb els
amplificadors d'extensometria. A continuació, se n'indiquen algunes:

 a) Filtres

Aquests dispositius es connecten a la sortida dels amplificadors.
Permeten tan sols el pas d'algunes freqüències i n'eliminen les altres. 

Existeixen molts tipus de filtres. Els més utilitzats en extensometria
solen ser els passa-baixes, que només permeten el pas de senyals de
freqüència inferior al límit característic del filtre.

Inclosos en els amplificadors de corrent portador, es col·loquen filtres
passa-baixes, que només permeten el pas de la freqüència portadora i
n'eliminen la resta de senyals.
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Els filtres s'utilitzen sovint per suprimir sorolls paràsits. Cal vigilar que
la banda de pas del filtre vagi d'acord amb la freqüència del fenomen en
estudi.

 b) Comparadors

Aquests sistemes comparen el senyal de sortida de l'amplificador amb un
valor prefixat i poden indicar si és superior o inferior.

c) Sistemes d'equilibratge automàtic

Fan la posada a zero automàtica del pont de Wheatstone. Comparant el
senyal de sortida del pont amb zero, actuen sobre un potenciòmetre per
mitjà d'un motor, o bé mitjançant un sistema digital.

d) Convertidors analògico-digitals

Realitzen la conversió de senyals analògics de sortida del pont en senyals
digitals.

En el tipus de doble rampa, que normalment és un dels més utilitzats,
s'integra el senyal analògic durant un cert temps constant i, a continua-
ció, s'integra un senyal de referència, fins que s'igualen els dos senyals.
El temps invertit en aquesta segona operació és indicat per un compta-
dor.  Lògicament, és proporcional al voltatge analògic que s'ha entrat.

Els convertidors poden ser d'un nombre de bits diferent; usualment són
de 8, 10 o 12 bits. El nombre de bits d'un convertidor és el nombre de
zeros-uns amb què el convertidor presenta la seva sortida. Un
convertidor de 8 bits pot donar una quantitat en base decimal de 2  = 256,8

amb la qual cosa la precisió d'un convertidor de 8 bits és de 0,4%.
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