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1  Interferències, susceptibilitat i compatibilitat

1.1  Conceptes i definicions

En instrumentació electrònica, es considera interferència tot senyal aliè a la magnitud d'interès i que
influeixi en el resultat segons el principi de mesura utilitzat. Quan es mesuren senyals elèctrics, el
principi de mesura consisteix essencialment a codificar la informació en algun paràmetre d'un senyal
elèctric. Per tant, en aquests casos les interferències són principalment electromagnètiques (IEM, EMI
en anglès).

Les interferències es poden manifestar en els diferents nivells en què es pot analitzar tot sistema
electrònic: dispositiu, circuit, equip o sistema. Les interferències internes dels components es
consideren soroll. En aquest llibre, les interferències es tracten a nivell d'interfície entre equips.

L'aptitud d'un equip o sistema de funcionar correctament en presència de possibles interferències
presents a l'entorn s'anomena immunitat. La vulnerabilitat d'un equip o sistema a aquestes
interferències s'anomena susceptibilitat. La immunitat total és inabastable. L'objectiu quan es dissenya
un equip o sistema és obtenir una immunitat suficient.

La compatibilitat electromagnètica (CEM, EMC en anglès) és l'aptitud d'un equip o sistema de
funcionar correctament en l'entorn pel qual ha estat dissenyat, sense afectar i sense quedar afectat per
altres equips o sistemes presents. Les solucions disponibles per assegurar la CEM depenen de la fase
de vida d'un equip o d'un sistema considerat: disseny, verificació, producció o utilització. Idealment
s'hauria de poder garantir la CEM mitjançant el disseny però, com es veurà més endavant, això és
impossible per la varietat de possibles situacions d'utilització. L'objectiu d'aquest llibre és analitzar la
manera d'aconseguir la CEM en la utilització d'instruments electrònics, tenint en compte les
característiques i les exigències de l'aplicació.

Qualsevol problema d'interferències implica tres elements: la font o generador d'interferències, el
canal, via o manera com s'acoblen aquestes interferències, i el receptor o víctima de la interferència
(Fig. 1.1). Per prevenir o resoldre problemes d'interferències cal identificar cadascun d'aquests
elements.
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Fig. 1.1  Elements que intervenen en els problemes d'interferències electromagnètiques

1.2  La directriu europea sobre CEM

La compatibilitat electromagnètica és sobretot un problema tècnic: les interferències poden alterar el
funcionament correcte d'un equip o sistema. Com a conseqüència immediata, la CEM presenta també
un problema comercial: els equips amb problemes de CEM poden crear en el client reaccions de
molèstia i disgust o de rebuig total, no només d'un equip concret, sinó de qualsevol altre del mateix
model. Però, a més, la CEM és actualment un assumpte legal.

La Directriu del Consell (de les Comunitats Europees) 89/336/CEE, sobre compatibilitat
electromagnètica per a aparells elèctrics i electrònics, estableix que en els països de les Comunitats
Europees (ara Unió Europea) només es poden comercialitzar aquells aparells que compleixin
determinades normes, que limiten el nivell de les pertorbacions electromagnètiques que generen i
estableixen el nivell d'immunitat intrínseca que cal tenir per funcionar d'acord amb la finalitat per a la
qual han estat previstos. En aquesta directriu s'entén per aparell tots els aparells elèctrics i electrònics
i també els equips i les instal·lacions que continguin equips elèctrics i electrònics.

Es pot pensar, equivocadament, que si els instruments de mesura han de complir aquesta directriu, no
cal preocupar-se més dels problemes d'interferències perquè s'hauran resolt per endavant, per poder
certificar l'equip, que és un pas obligat abans de la seva comercialització. Es pot pensar que, com a
màxim, potser cal adoptar alguna precaució en el cas (poc habitual) d'entorns de mesura amb camps
electromagnètics molt forts que depassin els nivells aplicats per establir la immunitat de l'equip.

En canvi, però, la certificació d'un equip òbviament no contempla totes les possibilitats d'interconnexió
amb altres equips. Concretament, en el cas d'instruments de mesura, sempre hi ha la possibilitat de
realitzar una connexió incorrecta des del punt de vista de la mesura, o de no escollir l'instrument més
indicat per a una determinada aplicació. El compliment de la norma no garanteix un mesurament sense
errors. Així doncs, el nostre objectiu és analitzar les alternatives que sorgeixen en interconnectar o
seleccionar instruments per a una aplicació concreta i cercar les solucions que garanteixin la immunitat
del sistema.
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2  Fonts i tipus d'interferències

2.1  Interferències naturals i artificials

Qualsevol sistema elèctric, electrònic o electromecànic és una possible font d'interferències
electromagnètiques. Per extensió, també pot ser-ho qualsevol fenomen o procés on intervingui energia
electromagnètica. Atès que aquesta interacciona no només amb els equips i sistemes electrònics sinó
també amb els éssers vius, es parla de contaminació electromagnètica com un aspecte més de la
contaminació ambiental.

Segons el seu origen, les fonts d'interferència poden ser naturals o artificials. Les fonts naturals poden
ser terrestres (llamps, descàrregues electrostàtiques) o extraterrestres (sol, soroll còsmic, radioestels).
Les interferències naturals manifesten la seva acció principalment a nivell de sistema i, particularment,
de sistemes que cobreixin una zona geogràfica extensa. Aquí es consideren només les fonts artificials.

Les fonts d'interferència artificials poden ser intencionades o ocasionals. Les fonts intencionades són
aquells sistemes que han estat dissenyats perquè emetin habitualment energia electromagnètica. És el
cas de les emissions de ràdio i televisió, de sistemes de radar i de navegació, de telèfons mòbils i de
sistemes de comunicació en general. Aquestes emissions afecten equips relativament llunyans.

Les fonts ocasionals solen ser, per insospitades, les més perilloses, si bé afecten només els equips
propers. Són fonts ocasionals: els sistemes de generació, transmissió, conversió i distribució d'energia
elèctrica (50, 60, 400 Hz); les eines i màquines (electrodomèstics, màquines d'oficina, ascensors, etc);
els sistemes d'encesa elèctrica (en motors, automòbils i eines); i els equips electrònics industrials,
científics i mèdics (des dels tubs fluorescents fins als ordinadors i els seus perifèrics). Un instrument
electrònic pot ser font d'interferències que l'afectin a ell mateix. En particular, cal fixar-se en les fonts
d'alimentació commutades, els senyals de rellotge d'alta freqüència i els commutadors electromecànics.

Segons la seva taxa de repetició, les interferències artificials es poden classificar en contínues o
discontínues. Una altra possibilitat és classificar-les segons la seva freqüència o l'ample de banda
(respecte al del receptor). Ambdues classificacions tenen més a veure amb la certificació de l'equip que
amb la seva utilització.

Per reduir les interferències d'origen artificial, moltes vegades no es pot actuar sobre la font i no
sempre és possible immunitzar el possible receptor. Llavors queda com a alternativa actuar sobre el
canal o la via d'acoblament.
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(2.1)

(2.2a)

2.2  Interferències en mode diferencial i en mode comú

Les interferències són perilloses perquè les capta un circuit que actua com a receptor i que pot ser
incapaç de diferenciar-les dels senyals desitjats. Aquest receptor interpreta que el senyal útil és la
diferència de potencial entre els seus terminals d'entrada (Fig. 2.1). Normalment la impedància entre
aquests terminals és alta i la informació es troba en la tensió de sortida del generador de senyal. En
alguns casos, la impedància d'entrada és petita i la informació es troba en el corrent que circula pel
circuit creat en connectar el generador i el receptor de senyal.

Fig. 2.1  Circuit equivalent per descriure la connexió d'un generador de senyal a un receptor de tensió (Z  >> Z , Z , Z ) od s a b

de corrent (Z  << Z ). Z  i Z  són les impedàncies dels cables de connexió i dels contactesd s a b

Si la interferència apareix directament entre els terminals d'entrada del receptor (A i B), es parla d'una
interferència en mode diferencial, i també en mode sèrie, mode normal, o mode longitudinal. En aquest
cas, el receptor només podrà discriminar les interferències respecte als senyals útils si tenen alguna
característica que els diferenciï, per exemple, el temps de pujada (impulsos estrets) o la freqüència.
Això és el que passa amb les interferències originades a la xarxa elèctrica quan afecten senyals de molt
baixa freqüència. Si el receptor és un instrument de mesura que inclou un convertidor analògic-digital
(CAD) de tipus integrador, la tensió que s'obté si es fa la mitjana durant un temps T d'una entrada

 serà

Després, aquesta tensió es quantifica. Quan l'entrada és una interferència, el cas més desfavorable (Vo

màxima) serà quan es compleixi

i això succeeix quan
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(2.2b)

(2.3)

(2.4)

(2.5)

La sortida de l'integrador és, doncs,

Pels senyals d'interès, que se suposa que són de baixa freqüència ( ), s'obté V  = V . La relacióo s

entre la resposta (guany) als senyals d'interès, G(f ), i la resposta a les interferències, G(f ), s'anomenas i 

relació de rebuig del mode sèrie o normal (SMRR o NMRR en anglès) i s'expressa en decibels

Per tant, per a un CAD integrador,

La figura 2.2 representa aquesta relació en funció de fT. Cal observar que a les freqüències múltiples
del recíproc del temps d'integració (T) el rebuig teòric és infinit i, a més, el rebuig creix amb la
freqüència. Els multímetres digitals que incorporen un CAD integrador tenen, a 50 Hz, una SMRR
d'uns 70 dB.

))))))))  �  ))))))))

Exemple 2.1

Quin ha de ser el temps d'integració d'un CAD perquè refusi les interferències de xarxa tant si aquesta
és de 50 Hz com si és de 60 Hz?

El temps d'integració cal que sigui múltiple de 1/50 Hz i de 1/60 Hz. El mínim comú múltiple de tots
dos temps és 300 ms.

))))))))  �  ))))))))

Una altra font d'interferència en mode diferencial són les forces termoelectromotrius en la junció entre
dos metalls diferents. A la figura 2.1, si els punts A' i B', d'una banda, i els punts A i B, de l'altra,
no estan a la mateixa temperatura (T  = T , T  = T ), depenent de la naturalesa dels materials i deA' B' A B

les diferències de temperatura, poden aparèixer tensions paràsites, fins i tot de mil·livolts. Per detectar-
ne la presència, i sempre que es pugui suposar que no hi ha canvis sobtats de temperatura, es pot
mesurar V  primer amb una polaritat i després amb la polaritat oposada. La semidiferència de less

lectures dóna el valor correcte de V , ja que les tensions paràsites, que no canvien de polaritat ens
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(2.6b)

(2.6c)

(2.6a)

(2.7)

intercanviar A i B, es cancel·laran en fer la resta. És a dir,

Fig. 2.2  Relació de rebuig del mode sèrie (SMRR) o normal (NMRR) per a un integrador amb temps
d'integració T

Si la interferència apareix com un senyal comú als dos terminals d'entrada del receptor, es diu que és
una interferència en mode comú o en mode transversal. Teòricament, una interferència en mode comú
no hauria d'alterar el senyal útil detectat. Tot i així, a la pràctica el circuit receptor respon no només
a la diferència de potencial entre els seus terminals d'entrada (V  -V ), sinó també al valor mitjà de laA B

tensió en ells. Aquest valor mitjà s'anomena tensió en mode comú.
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(2.8)

(2.9)

(2.10a)

(2.10b)

La raó d'aquesta imperfecció és la conversió, indesitjada, de tensió en mode comú en tensió en mode
diferencial que es produeix a l'interior del circuit receptor. Com més petita sigui aquesta conversió, més
gran serà la immunitat del receptor a interferències en mode comú. La relació entre la resposta G (f)d

a la tensió desitjada (V  - V ) i la resposta G (f) a la tensió en mode comú, V , s'anomena relació deA B c C

rebuig del mode comú (CMRR en anglès) i s'expressa en decibels

El valor de la CMRR(f) decreix en augmentar la freqüència.

Si a la sortida de la font de senyal (A'B', Fig. 2.1) hi ha també un senyal en mode comú, aquest pot
originar una tensió en mode diferencial i una tensió en mode comú a l'entrada del receptor (A-B). Si
la tensió en mode comú és

i les impedàncies respectives d'A i B a massa (impedàncies de mode comú) són Z'  i Z , si Z  se suposac c d

molt gran s'obté

És a dir, la tensió en mode comú en la font de senyal no només produeix una tensió en mode comú a
l'entrada del receptor, sinó també una tensió diferencial deguda al desequilibri dels dos camins del
senyal. Cal observar que una mateixa font d'interferència pot produir tant interferències en mode
diferencial com interferències en mode comú. En alguns equips de mesura, s'anomena CMRR la relació
entre V'  i V  obtinguda a partir de l'equació (2.10a). A l'apartat 4.3 es veurà un exemple de l'aplicacióc d

d'aquest concepte.

2.3  Interferències resistives, capacitives, inductives i radiades

Les interferències poden ser radiades des de la font a l'entorn i ser captades directament pel receptor
o poden ser-hi conduïdes mitjançant fils o cables, ja siguin de mesura, de comunicació o d'alimentació.
Una mateixa font interferent es pot acoblar al receptor per més d'una via diferent.

Les interferències conduïdes o resistives sorgeixen quan hi ha una impedància que és comuna al circuit
que produeix la interferència i al que la pateix. A la figura 2.3 es mostra una situació d'aquest tipus.
Es tracta de la connexió d'una tensió V  (dèbil) a un equip llunyà. La font de senyal i l'entrada des
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(2.11)

l'instrument de mesura estan connectades directament als dos punts (B' i B) que es pressuposen al
mateix potencial de referència (massa, M/B, M'/B').

Fig. 2.3  Interferència conduïda a causa d'una impedància comuna

Tot i així, si els punts de referència M i M' estan allunyats, difícilment estaran al mateix potencial. Si
se suposa que són equipotencials és perquè estan permanentment connectats per una impedància petita.
Però els corrents de fuga que circulin entre ells provocaran una diferència de potencial. A l'entrada del
receptor es detectarà

quan l'objectiu era detectar només V . Llavors, es diu que a la figura 2.3 hi ha una interferèncias

resistiva perquè els corrents de fuga que havien de circular directament entre M i M' circulen també
per la impedància Z , que pertany al circuit de senyal. Com més grans siguin els corrents de fuga i Z ,b b

més grans seran els efectes de la interferència.

De la figura 2.3 es conclou que entre dos punts físicament diferents (M i M') sempre hi ha una
diferència de potencial, tot i que estiguin connectats entre ells. Això és cert per a les línies de massa
(de senyal o d'alimentació) que, en conseqüència, mai no seran estrictament equipotencials.

Les interferències conduïdes també apareixen quan diferents instruments comparteixen una línia
d'alimentació. En aquest cas, les interferències són degudes al fet que els corrents de consum dels
diferents instruments provoquen caigudes de tensió a la línia (d'impedància finita) que fan que la tensió
d'alimentació aplicada a cada instrument concret fluctuï. La font d'alimentació d'aquest instrument,
inclòs el seu transformador, tindrà una capacitat finita per atenuar aquestes fluctuacions, que poden
arribar a afectar els circuits interns i els circuits de senyal o de comunicació que comencin o acabin a
l'instrument.
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A la figura 2.4 hi ha un conductor de la xarxa de distribució elèctrica de baixa tensió (220 V, 50 Hz)
proper als conductors que connecten la font de senyal a l'instrument de mesura. Entre el conductor de
xarxa i cada conductor del circuit de senyal hi ha una capacitat paràsita (representada mitjançant els
condensadors C  i C ) que acobla corrents deguts a V  fins al circuit de senyal. Llavors es diu que hira rb r

ha una interferència capacitiva. Cal observar que per tenir una interferència capacitiva no és necessari
que circuli corrent pel conductor que actua com a font d'interferència (sigui de la xarxa o estigui a un
altre potencial -variable- qualsevol), només cal que hi sigui present.

Fig. 2.4  Interferències capacitives: un conductor a un potencial variable V  indueix corrents en el circuit de senyal mitjançantr

les capacitats paràsites C  i Cra rb

A la figura 2.4 es pot veure que, en principi, la interferència capacitiva serà més greu com més gran
sigui la tensió V  i la seva freqüència, ja que a més freqüència menor serà la impedància de lesr

capacitats C  i C  i, per tant, més grans els corrents cap al circuit de senyal. Això significa, perra rb

exemple, que els transitoris presents a la xarxa de distribució elèctrica s'acoblen al circuit víctima amb
més facilitat que la pròpia tensió de 50 Hz.

A la figura 2.4 també es pot veure que la interferència serà més gran com més altes siguin les
impedàncies Z  i Z , perquè la caiguda de tensió en la combinació en paral·lel de Z  i Z  serà més gran.s d s d

Per això es diu que els circuits d'alta impedància són més susceptibles a les interferències capacitives.

Com que l'acoblament entre la font d'interferència i el circuit receptor es fa mitjançant un camp
elèctric, les interferències capacitives s'anomenen també interferències elèctriques. Tot i així, aquesta
denominació pot produir confusions, ja que a vegades es parla d'interferències elèctriques per designar
les interferències electromagnètiques en general.

Hi ha autors que consideren les interferències capacitives com un tipus d'interferències conduïdes. Si
a la figura 2.4 s'observa que, efectivament, la interferència és deguda al fet que la caiguda de tensió
entre A i B, deguda a V , se superposa a la deguda a V , llavors es pot interpretar que hi ha unar s



Vi '
d ( B̄ · S̄ )

dt
' &

dB
dt

S cos N

B̄ S̄

B̄ S̄

Interferències en instrumentació electrònica20

(2.12)

impedància comuna al circuit de senyal i al d'interferència. Tot i així, aquí no es pren aquest punt de
vista i es consideren interferències conduïdes només les resistives, és a dir, les acoblades per via
galvànica.

A la figura 2.5 es pot veure una situació semblant a la de la figura 2.4, però ara s'indica que hi ha un
corrent I  en el conductor de la xarxa i que entre aquest conductor i cada conductor del circuit receptorr

hi ha una inductància mútua. (Realment, només pot existir inductància mútua entre circuits tancats, no
entre conductors, però a efectes d'anàlisi de circuits s'accepta aquesta interpretació). Si el corrent I  ésr

variable, induirà tensions en el circuit receptor. Com que aquestes tensions s'acoblen inductivament,
es diu que hi ha una interferència inductiva.

Les interferències inductives es poden descriure també mitjançant l'esquema de la figura 2.5b. Aquí
s'indica que un flux magnètic extern variable, amb una densitat , induïrà en una àrea  una tensió
-diferencial- Vi

on N és l'angle format pels vectors  i . Com que l'acoblament és mitjançant un camp magnètic, les
interferències inductives s'anomenen també magnètiques. Cal tenir en compte que per aconseguir una
interferència no en tenim prou amb la presència d'un conductor que estigui a un determinat potencial
variable, sinó que cal que circuli un corrent. Tot i que la tensió sigui molt alta, si el corrent és petit,
la interferència magnètica serà petita. Si el corrent és alt, tot i que la tensió sigui baixa, el camp
magnètic que crearà serà gran i, per tant, la interferència V  també serà gran. Aquesta tambéi

augmentarà en fer-ho la freqüència del corrent perquè llavors dB/dt serà més gran. Així doncs, resulta
que els transitoris presents en els conductors de xarxa s'acoblen inductivament amb més facilitat que
els corrents de 50 Hz.

La interferència en mode sèrie produïda per acoblament magnètic no depèn de la impedància del circuit
víctima. Per això, a vegades es diu que les interferències magnètiques es produeixen en circuits de
baixa impedància. Realment, les interferències magnètiques es poden produir en circuits de qualsevol
tipus, però en circuits d'alta impedància és probable que predominin les interferències capacitives. A
l'apèndix es descriu un mètode simple per reconèixer la presència d'interferències capacitives i
inductives en l'entorn de mesura.

La figura 2.5b indica que hi haurà una tensió induïda en qualsevol circuit tancat que estigui travessat
per un camp magnètic. Per exemple, en el bucle de massa de la figura 2.3, format per B'-B i M'-M,
fins i tot si no hi circulés corrent de fuga, la presència d'un camp magnètic extern induiria també una
interferència V , que quedaria en mode comú respecte al circuit de senyal.i

Si la font d'interferència és d'alta freqüència i el circuit receptor està suficientment allunyat, no és
possible considerar per separat el camp elèctric i el camp magnètic, tal com s'ha fet als paràgrafs
anteriors. Això és degut al fet que mentre a les proximitats d'una font d'interferència d'alta impedància
predomina el camp elèctric i a les proximitats d'una font de baixa impedància predomina el camp
magnètic, a la zona de camp llunyà la relació entre el camp elèctric i el camp magnètic és constant (E/H
= 377 S). Si r és la distància a la font del camp, es considera que estem a la zona de camp llunyà quan
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(2.13a)

(2.13b)(2.13c)

on $ és la constant de fase i 8 és la longitud d'ona,

c és la velocitat de la llum i f és la freqüència de la radiació. Per a f = 1 MHz, per exemple, 8=300
m i 8/2B = 50 m. Per a f = 100 MHz, 8 = 3 m i 8/2B = 50 cm.

Fig. 2.5  Interferències inductives. a) Descrites mitjançant inductància mútua entre conductors. b) Descrites mitjançant inducció
en un circuit tancat. (Els punts A i B i A' i B' són molt propers entre si, i per això no s'ha dibuixat amb trama l'àrea immediata
al circuit equivalent entre ells)
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La radiació electromagnètica que incideix en un circuit induirà en ell una tensió. Llavors es diu que hi
ha una interferència radiada. El circuit receptor el poden formar cables d'alimentació, cables de senyal,
pistes de circuits impresos, bucles de massa, etc. La radiació pot penetrar també en els equips que
tinguin una caixa metàl·lica, mitjançant reixetes de ventilació, obertures per a visualitzadors, entrades
i sortides de cables, etc. Cal recordar que els models amb paràmetres concentrats només són vàlids si
les dimensions del sistema són molt més petites que 8. Pel que fa a la susceptibilitat, si les dimensions
del receptor són de 8/10 o més grans, la susceptibilitat davant de camps electromagnètics de longitud
d'ona 8 o menor és alta.
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3  Tipus de senyals

A les figures 2.3, 2.4 i 2.5 es pot veure que l'acoblament d'una interferència depèn en part de la relació
entre els terminals de referència de la font d'interferència i del circuit que pateix la interferència.
Aquesta relació és molt important i és el punt de partida per prendre la primera decisió sobre com ha
de ser l'etapa d'entrada d'un instrument de mesura, de cara a reduir les interferències resistives.

A la figura 3.1 es representen els diferents tipus de senyals que es poden trobar segons la relació entre
els seus terminals i el terminal de referència de la resta de tensions del circuit o del sistema (massa
connectada a terra o no).

Hi ha dos tipus bàsics de senyals: els unipolars i els diferencials. En els senyals unipolars, el potencial
d'un dels dos terminals serveix de referència per al senyal, és a dir, es considera constant (sigui o no
igual al potencial de terra) (Fig. 3.2a). En els senyals diferencials, el potencial de cadascun dels dos
terminals principals respecte a un tercer terminal (comú) de referència té una evolució temporal d'igual
magnitud però de signe oposat a la de l'altre terminal (Fig. 3.2b). Un senyal diferencial és determinat,
doncs, per dos terminals principals i un terminal comú. Si s'inverteixen els teminals principals
simplement canvia la polaritat del senyal.

Si un dels dos terminals d'un senyal unipolar coincideix amb el terminal de terra, es té un senyal
unipolar connectat a terra (Fig. 3.1a). En general, quan es connecta un senyal d'aquest tipus a un
instrument no és possible invertir l'ordre dels terminals, ja que és probable que l'instrument tingui
també un dels seus terminals connectat a terra i, per tant, és el terminal baix (B') el que s'ha de
connectar a massa a l'instrument.

Si cap dels dos terminals d'un senyal unipolar està connectat a terra, es tindrà un senyal unipolar flotant
(Fig. 3.1b). En aquest cas, sí que es poden invertir els terminals de senyal, és a dir, connectar
qualsevol d'ells a qualsevol dels terminals del circuit receptor (fins i tot si un és la terra). Aquesta
situació s'ha de considerar com a ideal, ja que entre dos conductors qualssevol sempre hi ha un
acoblament capacitiu i, per tant, sempre hi haurà una impedància finita entre cada terminal i la terra.
Tot i així, els senyals que provinguin, per exemple, d'equips alimentats amb bateries es poden
considerar flotants.

Quan un dels dos terminals d'un senyal unipolar no està connectat a terra directament, sinó que el
senyal està superposat a una tensió, es tracta d'un senyal unipolar amb mode comú (Fig. 3.1c). La
tensió de mode comú és la que hi ha entre el terminal de referència del senyal i la terra.
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Fig. 3.1  Tipus de senyals segons la relació entre els seus terminals i el terminal de massa o de terra. a) Senyal unipolar
connectat a terra. b) Senyal unipolar flotant. c) Senyal unipolar amb mode comú. d) Senyal diferencial connectat a terra. e)
Senyal diferencial flotant. f) Senyal diferencial amb mode comú. g) Senyal diferencial amb mode comú (representació
alternativa habitual)
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(3.1a)

(3.1b)

(3.2a)

(3.2b)

Fig. 3.2  a) Senyal unipolar: el potencial d'un dels terminals és constant. b) Senyal diferencial: els potencials dels dos terminals
principals A i B respecte a un tercer, C, varien en contrafase

Pels senyals diferencials tenim les tres situacions esmentades per senyals unipolars segons quina sigui
la relació entre el terminal comú i el terminal de terra. Tot i així, en ser diferencials sempre és possible
invertir la polaritat dels terminals principals. Si el terminal comú està posat a terra, s'obté un senyal
diferencial connectat a terra (Fig. 3.1d). Si el terminal comú és totalment independent de terra, s'obté
un senyal diferencial flotant (Fig. 3.1e). El terminal comú (C') es pot connectar a terra si fa falta.

Si entre el terminal comú i el terminal de terra hi ha una tensió definida (Fig. 3.1f), s'obté un senyal
diferencial amb mode comú.

La relació entre les tensions de cada terminal principal d'un senyal diferencial i un altre punt qualsevol
sempre es pot descriure de la manera següent:

de manera que

V  és la tensió diferencial i V  és la tensió en mode comú. Normalment, V <<V , i per això elsd c d c

senyals diferencials amb mode comú es representen a vegades amb el model de la figura 3.1g, que és
més còmode per analitzar els circuits.
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4  Interferències conduïdes

4.1  Concepte i model

Les interferències conduïdes, també anomenades resistives, sorgeixen quan corrents elèctrics, que no
provenen del generador de senyal s'introdueixen en els circuits de mesura i provoquen un error. A la
figura 2.1 es pot veure el cas més elemental, en què un corrent interferent (I ) provoca una caiguda deF

tensió sobre la impedància (Z ) que connecta el circuit de senyal amb el de mesura.b

Hi ha dos camins principals pels quals els senyals no desitjats poden provocar interferències: la massa
(o terra de seguretat) i les alimentacions. Dins d'un equip, la línia o el pla de massa és comú a molts
circuits. En circular per la línia de massa els corrents de retorn de diferents circuits, apareixen
diferències de potencial entre diferents zones de la massa que poden portar a una situació com la de la
figura 2.1. Respecte a la connexió entre equips, el problema es planteja quan estan connectats a la terra
de protecció equips amb corrents de fuga elevats, al costat d'equips de mesura posats a terra. Una
solució seria no connectar el terminal de terra dels equips, però aquesta connexió és obligatòria per
motius de seguretat elèctrica i convé per evitar interferències capacitives, tal com es veurà al capítol
següent.

L'altre camí d'entrada d'interferències és la xarxa de distribució elèctrica. Igual que abans, la connexió
és inevitable excepte en el cas d'utilitzar sistemes alimentats amb bateries. La reducció d'aquest tipus
d'interferències passa per l'ús de filtres de xarxa que no deixen passar els senyals superposats als 50
o 60 Hz i l'ús de transformadors especials.

4.2  Connexió a terra de seguretat

Per a la protecció dels usuaris d'aparells elèctrics la normativa espanyola (Reglament electrotècnic per
a baixa tensió) estableix que "la connexió a terra té com a objectiu limitar la tensió respecte a terra de
les masses metàl·liques, i així s'assegura l'actuació de les proteccions i es limita o es redueix el risc que
comporta una avaria en el material utilitzat."

La normativa contempla dos conjunts de mesures per assegurar la protecció (MIE BT 021). La classe
A es basa en la supressió del risc evitant possibles contactes perillosos amb parts metàl·liques. La classe
B consisteix en la connexió a terra de totes les parts metàl·liques i la utilització d'un dispositiu de tall
automàtic que desconnecti la instal·lació defectuosa.
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(4.1)

La mateixa normativa estableix l'estructura i les característiques de la instal·lació de connexió a terra
en edificis (Fig. 4.1). Aquesta està composta per:

- La presa de terra, que és la connexió física al sòl mitjançant un elèctrode (un piquet o una
connexió a una estructura metàl·lica enterrada)

- Les línies principals de terra i les derivacions; si són de coure, la secció mínima és de 16 mm2

- Els conductors de protecció, que són els cables que connecten les masses metàl·liques a la
línia de terra; la secció mínima també està fixada (MIE BT 017)

D'altra banda, la norma de seguretat elèctrica UNE 20 314 estableix els tipus d'aparells següents:

Classe 0. Aparell que disposa d'un aïllament funcional entre l'alimentació i les parts
metàl·liques accessibles. No disposa de mitjans per connectar les parts metàl·liques al
conductor de protecció.

Classe I. Aparell que té un aïllament funcional, com a mínim, en totes les seves parts. Disposa
dels dispositius necessaris per unir les parts metàl·liques accessibles al conductor de protecció.

Classe II. Aparell amb totes les parts accessibles separades de les parts actives per un doble
aïllament o un aïllament reforçat. No disposa de mitjans per connectar-se al conductor de
protecció.

Classe III. Aparells que s'alimenten a tensions menors de 50 V i no tenen cap circuit intern a
més tensió.

En els laboratoris i les fàbriques, el tipus de protecció utilitzat és el de la classe B i, per tant, els equips
utilitzats han de ser de classe I, II o III alimentats amb bateries.

A l'entrada de cada instal·lació de xarxa d'un edifici, i abans de l'interruptor magnetotèrmic i de
l'interruptor diferencial, el neutre i el conductor de protecció (CP) estan curtcircuitats. A partir d'aquest
punt, la tensió entre el neutre i la presa de terra s'anirà incrementant a causa del corrent de les
càrregues i de la impedància del conductor neutre. D'aquesta manera, i a causa dels corrents de fuga
de tots els equips connectats i de la impedància del CP, la tensió en el terminal de terra de cada presa
de corrent serà diferent.

Si es connecta un equip de mesura i una font de senyal (unipolars connectats a terra) a dues preses
d'alimentació que siguin diferents, s'obté la situació representada a la figura 4.2. Z  representa laCP

impedància del conductor de protecció entre les dues preses i Z  és la impedància del cable que uneixb

els dos terminals baixos dels equips. Si se suposa que el circuit de mesura té una impedància d'entrada
alta, es complirà

i, per tant, es podrà negligir el corrent pel terminal alt de connexió. Amb aquesta simplificació, el
senyal interferent és
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(4.2)

i s'obté el circuit equivalent de la figura 4.3 en el qual es veu clarament que el senyal que interfereix
està en sèrie amb el senyal útil.

Fig. 4.1 Estructura de la xarxa de connexió a terra de protecció

))))))))  �  ))))))))

Exemple 4.1

Si un equip de classe I té una capacitat d'acoblament d'1 nF entre la fase de la xarxa elèctrica i les parts
metàl·liques, el corrent de fugues serà, aproximadament, de 66 µA  a 50 Hz (en equips electrònics,ef

corrents de fugues d'1 mA no són excepcionals).

Si la impedància del conductor de protecció i del conductor entre B i B' són d'1 S, el senyal interferent
estarà al voltant de 30 µV . La situació pot ser pitjor si la freqüència dels senyals interferents queef

existeixen a la xarxa elèctrica és més alta, ja que la impedància d'acoblament amb la xarxa decreixerà
perquè és capacitiva. A més, la impedància dels cables augmentarà a partir dels megahertzs per efectes
inductius.

))))))))  �  ))))))))
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A la figura 4.2, la connexió dels terminals baixos dels dos equips amb un cable addicional (BB') en
realitat no és necessària ja que estan connectats pel CP. L'avantatge d'aquesta connexió és una
disminució de la impedància total amb la disminució consegüent de la interferència resistiva, tal com
es pot veure a l'equació 4.2. Tot i així, també té els seus inconvenients ja que es crea un bucle de
massa susceptible d'introduir interferències inductives, tal com es veurà al capítol 6.

Fig. 4.2  Circuit equivalent per a la connexió d'un generador unipolar posat a terra 
i una entrada unipolar connectada a terra

Fig. 4.3  Circuit equivalent per a l'anàlisi de les interferències conduïdes de la figura 4.2

Per disminuir les interferències resistives i evitar també part de les inductives cal utilitzar sistemes amb
sortida i/o entrada flotant o diferencial. L'estudi de la millora introduïda per aquests sistemes és
l'objectiu dels apartats següents.
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(4.3)

4.3  Sistemes amb alimentació flotant

En aquest apartat s'analitzarà com afecten les interferències conduïdes en aquells equips amb una
entrada, en el cas d'un instrument de mesura, o amb una sortida, en un generador de senyal, que no
estiguin connectats al terminal de protecció. Aquests equips poden ser de classe II o III alimentats amb
bateries i no han de disposar de connector de terra. Una altra possibilitat és que part dels circuits, però
no els d'entrada o sortida, estiguin connectats a terra, essent llavors de classe I.

Si la font de tensió dels exemples anteriors fos unipolar flotant, el circuit queda tal com es veu a la
figura 4.4. En aquest cas, el corrent (I ) té tres camins per on anar: mitjançant Z -Z -Z -Z , mitjançantF d a s A

Z -Z  i mitjançant Z . En aquest divisor de corrent, Z  és de l'ordre dels ohms i Z  és unab A CP CP A

impedància d'aïllament que serà de l'ordre dels quiloohms o els megaohms. Per tant, es pot suposar
que tot el corrent passa per Z . Amb aquesta aproximació es pot dibuixar el circuit de la figura 4.5.CP

En aquest circuit, per simplificar, aplicant la superposició s'ha curtcircuitat el generador de senyal. La
característica que es busca en aquest circuit és la relació (la funció de transferència) que existeix entre
la font interferent (I ) i la interferència que provoca en la mesura (V ). Per això es pot plantejar elF d

sistema d'equacions i resoldre'l o fer alguna aproximació addicional per simplificar el càlcul i el
resultat. Es pot dibuixar el mateix circuit de la manera que s'indica a la figura 4.6. En aquesta figura
es veu que el circuit està compost per dos atenuadors en sèrie, i a més es dóna el cas que el segon no
carrega el primer (Z Z +Z +Z ).b d s a

Fig. 4.4  Font unipolar flotant connectada a un instrument unipolar posat a terra

Com que, a més, es complirà que Z Z +Z , es tindrà que . En el primer divisor es compleixd s a

que Z Z , i per aixòCP A
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Fig. 4.5  Circuit equivalent reduït de la connexió indicada a la figura 4.4

Fig. 4.6  Circuit equivalent final de la connexió indicada a la figura 4.4

Si es compara aquesta tensió interferent amb la de l'apartat 4.2, quan la font estava connectada a terra,
es pot veure que ha aparegut el factor Z /Z . Aquest factor introduirà una millora important en tots elsb a

casos ja que minora el senyal interferent en ser Z Z .b A

))))))))  �  ))))))))

Exemple 4.2

Per a un determinat equip flotant, la impedància d'aïllament és d'1 GS en paral·lel amb 1,5 nF. Si se
suposa que la impedància dels conductors és d'1 S a les freqüències de treball, el senyal interferent
aplicant l'equació 4.3 i les dades de l'exemple 4.1 és aproximadament de 30 · 10  V . Com es pot-12

ef
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(4.4)

veure, la interferència en aquest cas s'ha reduït considerablement gràcies al fet que un dels equips és
flotant.

En aquest cas també cal considerar que per cada dècada que es pugi en freqüència l'atenuació de la
interferència decreixerà 20 dB a causa del domini de la capacitat d'aïllament.

))))))))  �  ))))))))

En molts casos, la font de senyal ens ve donada i no és possible disposar d'una font flotant. Llavors,
per obtenir la mateixa reducció d'interferència es pot utilitzar un equip de mesura flotant. El circuit
equivalent per a una entrada unipolar flotant és el de la figura 4.7. Aquest circuit té en compte la
impedància d'entrada (Z ) i les impedàncies entre els terminals alt i baix de l'instrument respecte a terrad

(Z  i Z , respectivament). En un equip unipolar, l'entrada baixa és normalment la massa del circuitAT BT

i l'entrada positiva és una línia tan curta com sigui possible connectada a un circuit actiu d'alta
impedància d'entrada. Aquesta diferència entre les dues entrades provoca que la impedància entre el
terminal alt i el terra sigui molt més gran que la del terminal baix. Per tant, en molts casos es considera
únicament Z  i se suposa Z  infinita.BT AT

Fig. 4.7  Circuit equivalent de l'entrada per a un equip unipolar flotant

Si s'utilitza aquesta aproximació, la connexió entre una font posada a terra i un instrument unipolar
flotant és la de la figura 4.8. Es pot observar que el circuit és simètric a l'analitzat per al cas d'una font
flotant, i per això el resultat final serà el mateix (és interessant fer-lo com a exercici).

En alguns equips de mesura unipolars flotants, per exemple en multímetres digitals, es defineix el
CMRR com la relació entre el senyal de mode comú i la tensió diferencial provocada per les
impedàncies de contacte i d'aïllament. Si se substitueix I Z  per V  a l'equació (4.3), s'obtindràF CP c

i el CMRR per a un instrument flotant es defineix com
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(4.5)

Fig. 4.8  Circuit equivalent per a la connexió entre una font posada a terra i un equip unipolar flotant

Normalment, l'especificació del CMRR per a un instrument es dóna per a un valor concret de Z  i unab

freqüència determinada. Per exemple, es diu que per a un desequilibri d'1 kS el CMRR a 50 Hz és
superior a 80 dB.

))))))))  �  ))))))))

Exemple 4.3

Quina impedància d'aïllament té un multímetre digital, amb un CMRR de 80 dB a 50 Hz i 120 dB en
contínua per a un desequilibri d'1 kS?

Si se suposa que la impedància d'aïllament és un condensador en paral·lel amb una resistència, en
contínua s'obté que el valor de la resistència ha de ser de 10  x 10  = 1 GS. En alterna, el mòdul de3 5

la impedància a 50 Hz serà de 10 MS, la qual cosa implica una capacitat a terra de 32 pF.

Cal tenir en compte que, en un cas real, la impedància del terminal baix (Z ) serà menor d'1 kS, i perb

això la interferència disminuirà en el factor donat pel CMRR més la relació entre la Z  i el desequilibrib

en el qual es doni el CMRR. Per exemple, si la resistència de Z  és de 10 S, l'atenuació de V  a 50 Hzb c

serà de 80+40=100 dB.

))))))))  �  ))))))))

Els equips de mesura flotants poden ser de dos tipus: amb bateries o amb un transformador d'aïllament.
Els equips amb bateries tindran una impedància Z  molt gran, sobretot capacitiva. La capacitat a terraBT

de l'equip depèn sobretot de la seva posició respecte a altres objectes posats a terra. Alguns valors típics
poden ser entre els 20 pF i els 200 pF.
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En els equips que es basen en un transformador d'aïllament, la impedància a terra (Z ) també ésBT

predominantment capacitiva. Les capacitats, segons el tipus de transformador, poden anar dels 200 pF
als 10 pF. Els transformadors d'aïllament estan constituïts bàsicament per dos debanats, ben acoblats
inductivament i ben allunyats l'un de l'altre per minimitzar la capacitat entre ells. Una solució utilitzada
habitualment es basar-se en una font commutada, la qual cosa permet fer transformadors amb menys
espires i, com a conseqüència, reduir la capacitat paràsita entre els debanats. Un problema dels equips
amb una font commutada és que poden injectar interferències de freqüència igual a la freqüència de
commutació i harmònics superiors.

4.4  Interferències per alimentació. Pantalles

L'objectiu del transformador d'alimentació és reduir la tensió d'alimentació dels 220 V a la tensió que
requereixen els ponts rectificadors del secundari i, com ja s'ha esmentat, realitzar sistemes de mesura
flotants. Però el transformador, per mitjà de les capacitats paràsites, pot introduir en altres punts del
circuit de mesura corrents que produeixin interferències. La font d'aquestes interferències és el soroll
de baixa i alta freqüència que existeix a la xarxa de distribució. A la figura 4.9 es representa un model
per caracteritzar el canal per on penetren les interferències que provenen de l'alimentació (C  i C ).FM NM

Aquest cas seria el d'un transformador sense pantalles amb un secundari amb el punt central connectat
a la massa del circuit per poder generar tensions simètriques d'alimentació. Per no perdre generalitat,
normalment s'utilitza la impedància complexa (Z) per representar les impedàncies d'acoblament tot i
que se sàpiga que són predominantment capacitives.

Fig. 4.9  Circuit equivalent per a l'anàlisi d'interferències en un transformador

Per veure l'efecte de les interferències conduïdes mitjançant la xarxa s'analitzarà el mateix cas de la
figura 4.8. Ara, en comptes d'estudiar l'efecte dels corrents de fuga -d'altres equips- sobre el
mesurament, s'estudiarà l'efecte dels corrents conduïts a través del transformador del mateix equip.
Aquestes interferències s'anomenen interferències internes en contraposició amb les anteriors, que són
interferències externes.
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(4.6)

A la figura 4.10 es pot veure el circuit equivalent que resulta de connectar una font unipolar posada a
terra a un instrument unipolar flotant per l'estudi de les interferències conduïdes internes. La funció
de transferència que ens interessa trobar és la que relaciona les tensions de fase i el neutre amb la tensió
V .d

Fig. 4.10  Anàlisi de les interferències conduïdes internes mitjançant l'alimentació

El problema principal d'aquest tipus d'anàlisi és que no es coneixen totes les dades; per exemple, no
es coneixen els valors de les impedàncies paràsites ni del senyal interferent. La solució que s'aplica és
considerar els pitjors casos i eliminar els efectes de segon ordre per simplificar al màxim les
expressions que en resulten. Els resultats són molt útils, ja que mostren quins són els paràmetres crítics
i, sobretot, serveixen per comparar possibles alternatives d'interconnexió o de disseny.

Les simplificacions que es poden fer a la figura 4.10 són les següents:

- fase i neutre formen un circuit simètric respecte a la massa del circuit. Si s'aplica la
superposició, s'analitza una funció de transferència i es pot deduir l'altra per substitució

- suposar que el terminal F està a un potencial V  (220 V, 50 Hz més un soroll genèric V (t))F n

- fer l'equivalent Norton de la font d'interferències que prové del terminal F

Amb aquestes simplificacions s'arriba al circuit de la figura 4.11. Des d'aquí, amb les simplificacions
realitzades en els casos anteriors, s'arriba a



Z Z a

Z d

Z b

Vd
V

A' A

B' B

Z

Z
NM

Z
FM

V FIF =
Z

FM

F

TP

F´FF'

(a) (b)

TP

4  Interferències conduïdes 37

Fig. 4.11  Circuit equivalent per a l'anàlisi de les interferències conduïdes internes

D'aquesta expressió es dedueix que, per disminuir les interferències, és necessari disminuir el soroll
en la fase (V ), augmentar l'aïllament del transformador (Z ) i utilitzar cables de connexió del terminalF FM

baix d'impedància petita. També es dedueix que l'aïllament de l'entrada de l'equip de mesura no aporta
cap avantatge respecte a les interferències internes.

Per evitar les interferències internes es pot actuar, com sempre, sobre la seva font, el canal
d'acoblament o el receptor. La font en aquest cas és el soroll que se superposa al senyal de 50 Hz de
la xarxa. Aquest soroll prové dels equips connectats a la xarxa i de l'acoblament de camps
electromagnètics a aquesta, per això no és fàcil eliminar-lo i, menys encara, el component de 50 Hz.

La solució més habitual és augmentar l'atenuació del canal que interfereix mitjançant els anomenats
filtres de xarxa (FX) en les entrades d'alimentació dels equips. Els FX estan constituïts per bobines i
condensadors que limiten els corrents de soroll d'altes freqüències. La figura 4.12 mostra dues
estructures bàsiques per a aquests filtres. La 4.12a és simètrica i atenua preferentment el soroll en mode
diferencial entre la fase i el neutre. La 4.12b és un filtre asimètric: en el sentit de F' a F atenua tant el
soroll de mode diferencial com el de mode comú, mentre que en el sentit oposat atenua més el soroll
en mode diferencial. 

Fig. 4.12  Dos tipus de filtres de xarxa: a) simètric i b) asimètric
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Cal tenir en compte que els filtres de xarxa tenen dues funcions igualment importants: la primera és
limitar el soroll que s'introdueix en l'equip i la segona evitar que el propi soroll de l'equip (per
exemple, el degut a una font commutada) aparegui a la xarxa. Aquest darrer punt és important ja que
les regulacions internacionals de CEM limiten el soroll transmès a la xarxa.

Fig. 4.13  Transformadors d'alimentació amb una, dues i tres pantalles. Circuits equivalents pels d'una i dues pantalles

També es pot limitar l'acoblament del soroll de xarxa si s'utilitzen transformadors d'aïllament especials
que incorporen pantalles entre el primari i el secundari (Fig. 4.13). El més bàsic d'aquests és el d'una
sola pantalla, però n'hi ha de fins a tres pantalles. Des del punt de vista del disseny de l'alimentació
d'un equip se'ns planteja la pregunta següent: quantes pantalles són necessàries i on es connecten? Per
respondre aquesta pregunta analitzarem algun cas més d'interferències.

Si en el circuit que s'està analitzant es disposa d'un transformador amb una sola pantalla es pot dibuixar
l'esquema de la figura 4.14. Per a la pantalla (P) cal tenir en compte les possibilitats següents:

1. Deixar-la a l'aire: no introdueix cap millora ja que el corrent que prové de la fase passarà
pels dos condensadors en sèrie (C  i C )FP PM

2. Connectar-la a massa: aquesta situació equival a la que s'ha analitzat abans sense pantalla
(Fig. 4.10) i no aporta cap avantatge.

3. Connectar-la al conductor de protecció: en aquest cas la topologia del circuit es modifica i
cal analitzar-lo una altra vegada.

A la figura 4.14, si la connexió entre la pantalla i el conductor de protecció tingués impedància zero,
les interferències que provenen de la xarxa no podrien passar al circuit de mesura. Tot i així, aquesta
impedància no pot ser mai nul·la, per tant, es definirà com Z . En analitzar el circuit es comprovaPT

fàcilment que l'equivalent Norton de la tensió a la fase ara és
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(4.7)

(4.8)

Fig. 4.14  Circuit equivalent per a un instrument d'entrada flotant amb transformador amb una pantalla. Es poden veure en
línies discontínues, dues maneres de connectar la pantalla

amb impedància paral·lela de valor aproximat igual a Z .PM

La tensió a la sortida serà

Si es compara aquest resultat amb el que s'obté quan no es tenia transformador amb pantalla (4.6), es
pot veure que s'ha afegit un factor que multiplica amb un valor menor que la unitat, ja que el
numerador és la impedància d'una connexió (Z ) i el denominador és una impedància d'aïllamentPT

(Z ).PM

Per a transformadors amb dues pantalles es recomana connectar la més propera al primari a terra i
l'altra a la massa del circuit o a la guarda. En els transformadors amb tres pantalles, la més propera
al primari es connecta al neutre, la intermèdia a terra i la darrera a la guarda del circuit. A continuació
es pot veure el concepte de guarda i un exemple de transformador amb més d'una pantalla.

4.5  Sistemes amb terminal de guarda

Una generalització del concepte de pantalla que s'ha vist en els transformadors són les anomenades
guardes. La missió d'una guarda és separar els circuits sensibles a les interferències, normalment els
circuits d'entrada de petit senyal, d'altres zones que estiguin a potencials elevats. Per això, igual que
en les pantalles, es posa una superfície metàl·lica que separi les dues zones.

Normalment, una guarda consisteix en una caixa metàl·lica que conté els circuits sensibles a
interferències. A la figura 4.15 es representa un circuit equivalent d'un equip unipolar flotant amb
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(4.9)

guarda. El que abans era la impedància del terminal baix a terra (Z ) s'ha convertit en la impedànciaBT

entre el terminal baix i la guarda (Z ) i ha aparegut una altra impedància d'aïllament entre la guardaBG

i la terra (Z ). Aquestes impedàncies, igual que abans, seran sobretot capacitives, amb valors entreGT

desenes i centenars de picofarads.

La guarda en molts instruments no està sempre connectada a un punt en concret, i es deixa escollir a
l'usuari on connectar-la. Per poder veure un exemple de com decidir el punt de connexió, se suposa
la situació de mesura representada a la figura 4.15, on el generador de senyal està a un potencial de
mode comú (V ). El terminal de guarda (G) es pot connectar als punts A, B, A', B', TP o no c

connectar-se de cap manera. Quina és la connexió més adequada?

Fig. 4.15  Circuit equivalent per a un instrument unipolar flotant amb guarda, connectat a un generador amb una tensió de
mode comú

Per poder respondre a aquesta qüestió cal analitzar cada cas particularment.

Connexió a TP. Es redueix el problema al cas d'un instrument flotant sense guarda com el de la figura
4.8. La tensió V  seria I Z  i la sortida V . Si se substitueixen els termes de la solució que s'hac F CP d

obtingut abans resulta:

No connectar-la. La única diferència amb la situació anterior és que queden dues impedàncies en sèrie
(Z +Z ) en comptes de Z . Això fa que disminueixi una mica la interferència. Tot i així,BG GT BG

a causa de les càrregues electrostàtiques, la guarda pot arribar a un potencial molt alt que és
capaç de destruir l'equip. Per aquesta raó no s'ha de deixar mai la guarda sense connectar, i
per això els equips ja vénen de fàbrica amb una connexió, removible, entre G i B.

Connexió a B. Es curtcircuita Z  i tornem a estar en el primer cas, si se substitueix Z  per Z .BG BG GT

Aquesta connexió per defecte no aporta cap avantatge des del punt de vista de les
interferències.
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Connexió a B'. Si es considera que la connexió és ideal (impedància nul·la) la tensió de sortida és zero,
per tant, aquesta sembla ser una connexió apropiada. Per veure la millora que s'ha introduït se suposa
que la connexió que s'estableix té una impedància (Z ) semblant a la del cable del terminal baix (Z ).g b

Amb aquestes dades, la interferència és

Aquesta darrera expressió representa una gran millora, ja que els dos factors que multipliquen a Vc

seran menors que la unitat. Els casos de connexió a A i A' són pitjors que tots els que s'han vist fins
ara. Per tant, com a conclusió, es dedueix que per evitar interferències la guarda s'ha de connectar al
terminal baix del generador de senyal mitjançant un cable d'una impedància baixa.

4.6  Sistemes amb entrada diferencial

Tots els casos que s'han esmentat fins ara eren sistemes unipolars. Els models equivalents per als
generadors diferencials s'han vist al capítol 3; a continuació es veuran els seus equivalents en circuits
d'entrada. La figura 4.16 presenta dos tipus bàsics d'entrades diferencials: connectades a terra i
flotants. La diferència més important respecte als unipolars és la similitud entre les impedàncies a terra
(o la massa, per al cas de flotants) dels terminals diferencials A i B. Aquestes dues impedàncies de
mode comú (Z  i Z' ) són semblants ja que les dues estan determinades pels circuits electrònicsc c

d'entrada i no per capacitats paràsites com passava en el cas de les entrades unipolars.

Fig. 4.16 Models per a entrades diferencials a terra i diferencials flotants

Per comprovar la millora en utilitzar un instrument diferencial es compararà el refús a les interferències
conduïdes entre un circuit diferencial i un unipolar. Si la font de senyal i l'instrument de mesura són
tots dos de classe I amb els terminals de referència a terra, tindrem per a un instrument unipolar la
situació representada a la figura 4.2, amb el resultat obtingut a l'equació 4.2. Per a un instrument
diferencial, el circuit equivalent de la connexió és el representat a la figura 4.17. Si es té en compte que
les impedàncies en mode comú són molt més grans que la del terminal de terra, tot el corrent IF

circularà pel conductor de terra i generarà una tensió en mode comú de valor I Z . Amb aquestaF CP
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(4.12)

aproximació, i si es curtcircuita el generador, s'arriba al circuit representat a la figura 4.18, on es veu
clarament que es té un circuit amb estructura de pont d'impedàncies. Per simplificar, si es té en compte
que Z  és molt gran, es pot calcular un límit superior, que estarà al voltant del valor real de V  si sed d

suposa Z  infinita. La sortida V  serà, per tant,d d

El més important d'aquesta equació és que es tenen dos factors que, a més de ser petits, es resten. En
aquest cas, Z  i Z  seran molt semblants i s'obtindrà, si no es considera el signe,a b

Fig. 4.17  Generador de senyal posat a terra connectat a un circuit diferencial connectat a terra

Fig. 4.18  Circuit equivalent a partir de la figura 4.17
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(4.13)

(4.14)

Amb això es conclou que les interferències seran molt més petites comparades amb les de l'equació 4.2
per a un instrument unipolar amb entrada connectada a terra. En qualsevol cas, seran més semblants
al resultat obtingut per a un instrument unipolar flotant (equació 4.3).

Si s'analitza la situació de la figura 4.18, es pot veure que per eliminar l'efecte de la tensió de mode
comú interessa tenir equilibrades les dues branques del pont, és a dir, que es compleixi

El cas més favorable serà quan el generador de senyal sigui també diferencial, ja que les impedàncies
de sortida del generador pels dos terminals seran molt semblants.

Fig. 4.19  Generador de senyal diferencial amb una tensió en mode comú connectat a una instrument diferencial flotant

El darrer cas que s'analitzarà és el d'un instrument diferencial flotant connectat a un generador de
senyal diferencial amb una tensió en mode comú (Fig. 4.19). Aquesta tensió en mode comú pot estar
provocada per interferències conduïdes, com s'ha vist en els casos anteriors, o pot ser que el generador
de senyal sigui flotant i estigui acoblat capacitivament a una certa tensió (vegeu el capítol 5). El més
important en aquesta configuració de mesura és realitzar les connexions correctes. Cal veure que la
referència flotant del circuit diferencial d'entrada s'ha de connectar, amb un cable addicional, al
terminal central del generador de senyal. Es pot veure que el circuit que resulta té una semblança amb
el que s'ha vist en el cas d'instruments amb guarda. En aquest cas, com en els altres, per aquest tipus
d'interferències qualsevol altra connexió és pitjor que la indicada.

Es pot analitzar fàcilment el circuit si es té en compte que la tensió V  no és realment la tensió en modec

comú de l'entrada diferencial, ja que en realitat caurà quasi tota a la impedància d'aïllament Z . LaRT

tensió en mode comú entre les entrades i la referència flotant serà
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A partir d'aquest punt, si es pren com a referència de tensió la pròpia de l'entrada diferencial, l'anàlisi
és la mateixa que la realitzada anteriorment per a la figura 4.18. En resum, per aquesta interconnexió
es té una atenuació de la interferència gràcies a la connexió del terminal de referència flotant al
generador de senyal i l'aïllament de l'instrument (Z ) i, a més, en ser els dos circuits diferencials, elRT

pont d'impedàncies que en resulti estarà ben equilibrat.

Existeixen moltes combinacions possibles entre tots els tipus de generadors de senyal i d'entrades. En
aquest capítol s'han vist alguns dels casos més representatius i que il·lustren com analitzar aquest tipus
de problemes. Al capítol 7, una vegada vistos altres problemes d'interferències, es recopilen la majoria
de possibilitats d'interconnexió i es dóna una idea de la seva qualitat. La recomanació final és analitzar,
seguint els procediments i les simplificacions vistos en aquest capítol, cada aplicació en concret. Aquest
estudi podrà portar-nos a la solució menys costosa però que compleixi els requisits imposats. En molts
casos no és necessari arribar a les solucions més complexes.
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