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(5.1)

(5.2a)

5  Interferències capacitives

5.1  Concepte i model

Entre dos conductors qualssevol existeix una capacitat elèctrica que depèn de la seva geometria i de la
constant dielèctrica del material o els materials disposats entre tots dos. Si un dels conductors té un
potencial respecte a un tercer, per exemple, una massa metàl·lica, el segon conductor arribarà també
a un potencial respecte a ella. Si el potencial del primer conductor canvia, el potencial del segon
conductor també canviarà. Si aquest segon conductor forma part d'un circuit de senyal, llavors es diu
que hi ha una interferència capacitiva deguda al primer conductor.

A la figura 2.3 s'ha representat un cas d'interferència capacitiva que posa en relleu la importància que
poden arribar a tenir aquestes interferències: només cal tenir a prop un cable d'alimentació (per
exemple d'un equip, tot i que no estigui en marxa) perquè es produeixin interferències capacitives.

El model general per descriure les interferències capacitives en interconnectar instruments és el de la
figura 5.1a. El seu circuit equivalent es mostra a la figura 5.1b. El conductor 1 és la font
d'interferència, ja que en tenir un potencial variable V  acobla mitjançant C  un corrent cap al circuit1 12

víctima, que té un terminal (massa) comú amb V . A la font no s'ha tancat el circuit ni s'ha indicat la1

impedància de sortida de la font de tensió per evidenciar que la interferència no depèn de la intensitat
del corrent, ja que ni tan sols cal que circuli cap corrent. En el circuit víctima no s'ha indicat el senyal
d'interès sinó només la seva impedància equivalent de sortida Z  i la impedància d'entrada del receptors

Z .d

La tensió d'interferència V  a l'entrada del receptor serài

on Z  és la combinació en paral·lel de Z , Z  i C . Si el circuit víctima és de baixa impedància (perquèe s d 2M

Z  és petita, o perquè Z  -mesura de corrent- és petita), si se suposa resistiva i de valor R, quedas d
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(5.2b)

És a dir, la interferència és proporcional a la freqüència, a la capacitat d'acoblament i a la resistència
del circuit que l'experimenta. Si, en canvi, el circuit víctima és d'alta impedància, que se suposa
determinada per una capacitat C , s'obtée

És a dir, ara la interferència és independent de la freqüència de V , però continua essent proporcional1

a C  i, a més, és més gran que en un circuit de baixa impedància.12

Fig. 5.1  Interferències capacitives. a) Model general quan la font i la víctima tenen la mateixa referència. b) Circuit equivalent

Si el circuit víctima no està connectat a terra sinó que tot ell és flotant (senyal i entrada del receptor
flotants), llavors el circuit equivalent passa a ser el de la figura 5.2 on, respecte al circuit de la figura
5.1b, s'ha afegit la impedància Z  que és la impedància entre el seu terminal de referència (flotant) iA

la terra. La tensió d'interferència en el receptor és ara
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(5.3)

(5.4a)

on Z  és la impedància de C  i V  és la interferència en el cas de tenir el circuit víctima connectat a12 12 i

terra (5.1). La interferència és, doncs, menor com més gran sigui Z  respecte a la impedància queA

presenta el circuit víctima i respecte a la impedància d'acoblament. Recíprocament, les interferències
capacitives de circuits que no estiguin connectats a terra afectaran poc els circuits que sí que estiguin
connectats a terra.

Fig. 5.2  Circuit equivalent per analitzar la interferència capacitiva entre dos circuits amb diferent terminal de referència

En veure aquests resultats, la solució segura per reduir la interferència és disminuir C . Ara bé, seria12

erroni pensar que per això cal separar la font de la interferència i el circuit víctima, per exemple, si
s'allunya aquest darrer. És freqüent, i erroni, analitzar qualitativament la reducció de capacitat amb la
separació prenent com a model un condensador de plaques planes paral·leles i indefinides. En aquest
la capacitat es redueix de manera proporcional a la separació. Però en interconnectar instruments,
segons les figures 2.4 i 5.1, les capacitats paràsites que apareixen no són entre superfícies planes sinó
entre conductors paral·lels, parells de conductors paral·lels i geometries anàlogues.

Amb la notació de la figura 5.3a, la capacitat per unitat de longitud entre dos conductors de secció
circular, paral·lels i indefinits, amb radis respectius r  i r , separats una distància d és1 2
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(5.4b)

(5.5)

on g és la constant dielèctrica del material entre els conductors, pràcticament aire ( ). Si d/2r>3,

l'equació 5.4a es pot aproximar a

Això significa que, d'una banda, el paràmetre important no és la separació entre conductors, d, sinó
la relació entre d i els radis respectius i, d'una altra banda, que si s'augmenta aquesta relació la
capacitat es redueix molt més per a valors petits que per a valors grans de la relació. Dit d'una altra
manera, de poc serveix una separació més enllà d'unes 20 vegades el radi dels conductors (si se suposa
que es disposa d'espai suficient perquè aquesta separació sigui factible).

))))))))  �  ))))))))

Exemple 5.1

Calculeu la capacitat per unitat de longitud entre dos conductors de secció circular, iguals, paral·lels
i indefinits, d'1,5 mm de radi, segons que la separació sigui de 5, 10 o 20 cm.

Atès que 2d/r > 3, es pot utilitzar l'equació 5.4b. Quan d = 5 cm,

Anàlogament, quan d = 10 cm resulta C /l = 6,6 pF/m i quan d = 20 cm, C /l = 5,7 pF/m. Es pot12 12

veure que una gran separació no implica necessàriament una gran reducció de capacitat.

))))))))  �  ))))))))

En el cas de dos conductors circulars paral·lels i indefinits que estiguin sobre un pla de massa (Fig.
5.3b), la capacitat per unitat de longitud, si se suposa que l'altura sobre el pla de massa és prou gran
(2h/r > 3), és

Aquí també els paràmetres importants no són ni d ni h sinó les relacions h/d i d/r i la dependència de
la capacitat amb aquestes relacions és logarítmica. En particular, C  es redueix si h/d és petita, és a12

dir, la proximitat d'un pla de massa redueix la capacitat entre dos conductors.
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Fig. 5.3  Notació per calcular la capacitat entre diferents configuracions de conductors. a) Conductors circulars paral·lels
indefinits. b) Conductors circulars paral·lels indefinits sobre un pla de massa. c) Dos circuits formats cadascun per dos
conductors circulars paral·lels indefinits

))))))))  �  ))))))))
Exemple 5.2

Calculeu la capacitat per unitat de longitud entre dos conductors de secció circular, iguals, paral·lels
i indefinits, d'1,5 mm de radi, separats 0,5 cm segons si estan sols o a 1 cm o 0,5 cm d'un pla de
massa.

Ja que 2d/r > 3, quan els conductors estan sols es pot utilitzar l'equació 5.4b. Quan d = 0,5 cm,

Quan hi ha un pla de massa a 1 cm, es compleix 2h/r>3 i es pot aplicar l'equació 5.5a.
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(5.6)

Si el pla de massa està a 0,5 cm encara es pot aplicar l'equació 5.5 i s'obté C /l = 12 pF. És a dir,12

la presència del pla de massa redueix la capacitat a la meitat, mentre que per tenir una reducció igual
mitjançant la separació dels conductors, caldria tenir una separació que complís

))))))))  �  ))))))))

La capacitat mútua per unitat de longitud entre dos circuits formats per sengles conductors circulars
paral·lels i indefinits (Fig. 5.3c), suposant-los iguals dos a dos (r  = r , r  = r ) i força separats1 2 3 4

(d >>2r , d >>2r ), és12 1 34 3

Les conclusions són les mateixes que en els casos anteriors i, per tant, queda patent que no es poden
fer consideracions sobre C  com si es tractés de la capacitat d'un condensador pla.12

A partir de les equacions 5.4, 5.5 i 5.6 es pot dir que l'augment de la separació entre conductors o
circuits per reduir l'acoblament capacitiu és una solució poc eficaç i, per tant, no sempre aplicable. El
mètode més eficaç per reduir C  és que un conductor no vegi directament l'altre.12

A la figura 5.4a es veu que si un conductor 1, que té una càrrega elèctrica Q  i un potencial V  respecte1 1

a un conductor de referència (el pla de terra en aquest cas), s'envolta totalment mitjançant un conductor
3 connectat al potencial de referència, el potencial del conductor 1 no pot afectar cap altre conductor
extern, per exemple el 2. Per tant, la capacitat mútua entre 1 i 2 és nul·la.

El conductor 3 actua com a blindatge o pantalla. A l'interior es produeix una càrrega -Q  i les línies1

de flux elèctric acaben en ell. La càrrega +Q  de la superfície externa del blindatge es drena a terra1

mitjançant la connexió. El camp elèctric a l'exterior del conductor 3 és nul. Recíprocament, el potencial
en el conductor 2 no pot afectar el conductor 1.

Perquè el blindatge sigui efectiu cal envoltar el conductor intern totalment. En cas contrari, hi haurà
línies de flux elèctric que acabaran en els conductors externs al blindatge (Fig. 5.4b) i C  no serà12

nul·la.

Si el blindatge s'estén a tot un recinte gran, aquest constitueix una cambra de Faraday. El potencial



(a)

3
3

5  Interferències capacitives 51

d'un conductor a l'interior només pot canviar a causa dels potencials d'altres conductors dins el recinte.

Fig. 5.4  Blindatge o pantalla elèctrica. a) El conductor 3 actua com a blindatge per al conductor 1. b) Si el blindatge no
envolta totalment el conductor intern, no és efectiu

5.2  Apantallament d'equips

Els equips electrònics acostumen a tenir una caixa metàl·lica per raons de cost. Només en el cas
d'equips petits (sobretot si funcionen amb bateries) o equips amb volums de producció molt alts,
s'utilitzen caixes de plàstic.

Els equips amb caixa metàl·lica acostumen a tenir-la connectada a terra mitjantçant el conductor de
protecció del cable d'alimentació (equips de classe I). La caixa actua llavors com a blindatge. Aquest
blindatge no és perfecte ja que té obertures per a visualitzadors, connectors, interruptors, tecles i
polsadors, preses de corrent, reixetes de ventilació, etc. Tot i així, les interferències capacitives
acoblades a l'interior de l'equip no acostumen a ser importants, només a alta freqüència.

Els equips amb caixa aïllant protegeixen els circuits interns davant les interferències capacitives
mitjançant fulles metàl·liques disposades al voltant dels circuits crítics o, simplement, una a la cara
interna superior i una altra a la cara interna inferior de la caixa. El tancament no és total, però pot ser
suficient. Aquests equips no necessiten, en principi, conductor de protecció en el cable d'alimentació,
però pot ser que s'inclogui per connectar-li aquest blindatge intern.

En altres casos, l'interior de la caixa de plàstic es pinta amb una pintura metal·litzada (níquel-coure)
i l'encaix de la caixa es realitza de manera que hi hagi continuïtat òhmica al voltant de tot el seu
interior. En altres casos, el plàstic de la caixa es carrega amb algun altre material conductor, de manera
que la resistència elèctrica de la caixa és alta de cara a la protecció enfront de xocs elèctrics, però és
suficientment baixa de cara a l'apantallament.

Sigui quin sigui el mètode utilitzat per apantallar un equip, és important tenir en compte que
l'apantallament només serà efectiu si el blindatge es connecta a un potencial constant (no necessàriament



B

C

B

S

B

S

Crc

B

S

CAC

CSC

CBC

B

S

CAC

CSC

CBC

Crc

Interferències en instrumentació electrònica52

terra) i la connexió es fa en un sol punt. Aquest punt cal escollir-lo de manera que no apareguin
interferències resistives degudes als corrents acoblats al blindatge. Si el blindatge és a la vegada la caixa
de l'equip, per evitar les interferències resistives és necessari a més que la configuració dels terminals
d'entrada estigui d'acord amb el senyal que es vol connectar.

Fig. 5.5  Apantallament elèctric d'equips: la caixa metàl·lica (o el blindatge intern) cal connectar-la al terminal de referència
(massa) dels circuits interns (a). Si es deixa a l'aire (b) pot provocar oscil·lacions (c). Si la massa es connecta a terra però
el blindatge es deixa a l'aire (d), ni s'elimina el risc d'oscil·lacions ni s'eviten les interferències capacitives (e)
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La figura 5.5a mostra la connexió correcta de la caixa metàl·lica o blindatge d'un equip. El blindatge
està connectat al terminal de referència (massa) dels circuits interns. Si l'equip està alimentat mitjançant
la xarxa elèctrica i el blindatge és a la vegada la caixa externa, per raons de protecció el terminal de
referència estarà connectat directament al conductor de protecció i aquest a la presa de terra de la
instal·lació elèctrica. Cal observar que si es desconnecta el conductor de protecció, l'equip deixa d'estar
protegit davant els contactes indirectes, però la caixa externa continua essent efectiu com a blindatge.
Si un blindatge no és a la vegada la caixa de l'equip, cal que es connecti a la massa interna (potencial
de referència) perquè apantalli, però no és necessari connectar-la a terra.

Si el blindatge es deixés sense connectar, les capacitats paràsites entre diferents parts dels circuits
podrien provocar oscil·lacions (figures 5.5b i 5.5c). La connexió del terminal de massa a terra, però
deixant el blindatge a l'aire (Fig. 5.5d) no resol ni les possibles oscil·lacions ni l'acoblament capacitiu
amb fonts d'interferència que estiguin connectades a terra (Fig. 5.5e).

5.3  Apantallament de cables

Mentre el blindatge dels instruments és intrínsec al seu disseny i no deixa marge d'acció a l'usuari, el
blindatge dels cables de connexió és responsabilitat seva. Les interferències capacitives, degudes
sobretot a les línies de distribució elèctrica, porten a una presència habitual de senyals de 50 Hz en les
mesures, que cal evitar.

Donada l'extensió i la relativa inaccessibilitat de la xarxa elèctrica, no es pot pensar a apantallar-la per
reduir el seu acoblament amb els cables de connexió. Cal apantallar els cables. Si s'utilitzen conductors
sense apantallar, per a senyals de menys de 10 mV, la interferència es pot veure en un oscil·loscopi,
fins i tot en circuits de baixa impedància (50 S). Normalment s'utilitzen cables coaxials amb una malla
conductora que envolta el conductor central (Fig. 5.6a). Hi ha models amb dos conductors separats,
cadascun amb la seva malla (Fig. 5.6b) o amb una malla comuna (Fig. 5.6c). En casos amb
interferències fortes s'utilitzen cables on hi ha una làmina fina d'alumini (Fig. 5.6d) o una cinta en
espiral (Fig. 5.6e) que envolta completament els conductors centrals. Aquests cables són menys
flexibles que els de malla, però el factor de cobertura és quasi del 100%; en els cables de malla, pot
ser només del 80 o 90%. De tota manera, el conductor o conductors centrals no poden quedar totalment
tancats dins el blindatge ja que llavors no es podrien establir les connexions amb l'exterior. Els extrems
del conductor queden visibles, i a través d'ells i de les posibles obertures en el blindatge s'estableix un
cert acoblament capacitiu amb els conductors externs. Aquest acoblament pot ser important a
freqüències molt altes (>500 MHz).

Perquè el blindatge d'un cable a través del qual es transmeten senyals de baixa freqüència (<1 MHz)
sigui efectiu, cal connectar-lo al potencial de referència dels conductors interns, i aquesta connexió s'ha
d'establir en un punt únic. L'extrem que cal connectar és aquell on hi ha la connexió a massa, sigui el
costat de la font de senyal, sigui el de l'instrument. Si el senyal i l'entrada de l'instrument estan tots
dos posats a terra, les interferències conduïdes poden ser importants. En aquest cas s'ha de canviar
l'instrument per un altre amb entrada diferencial o flotant.
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Fig. 5.6  Alguns tipus de cables apantallats que s'utilitzen en instrumentació. a) Coaxial simple amb malla. b) Coaxial doble
amb malles separades. c) Cable doble amb malla comuna. d) Coaxial doble amb blindatge d'alumini. e) Coaxial doble amb
blindatge d'alumini en espiral

A la figura 5.7a es pot veure una situació de mesura freqüent: un senyal flotant es connecta mitjançant
un cable coaxial simple (Fig. 5.6a) a un instrument amb entrada unipolar posada a terra. El blindatge
queda posat a terra en el costat de l'instrument i serveix a la vegada de camí de retorn per al senyal,
que se suposa que té una amplitud mitjana (>10 mV). L'anàlisi del circuit equivalent (Fig. 5.7b)
mostra que si la impedància del blindatge (Z ) és prou baixa, les interferències de xarxa seranb

pràcticament nul·les. La impedància del blindatge es pot considerar baixa quan els efectes inductius són
negligibles. Aquests comencen a ser importants a freqüències superiors a 10 kHz.

Un efecte secundari de l'ús d'un cable coaxial és que la capacitat elèctrica del cable queda en paral·lel
amb l'entrada de l'instrument, que d'aquesta manera veu reduïda la seva impedància. Per evitar aquesta
reducció d'impedància es pot connectar el blindatge al potencial del conductor intern, tal com s'indica
a la figura 5.8. En no haver-hi diferència de potencial entre el conductor intern i el blindatge, no
circulen corrents per la capacitat que hi ha entre els dos. D'aquesta manera la impedància equivalent
és en principi infinita. El blindatge constitueix, doncs, una guarda activa. A freqüències superiors a
100 kHz, la retroacció positiva cap al cable pot provocar oscil·lacions. Per poder-les evitar, en comptes
de connectar el blindatge directament a la sortida de l'amplificador s'interposa un atenuador de 0,9 o
un factor semblant. Aquest tipus de connexions s'utilitzen, per exemple, en alguns mesuradors
d'impedància elèctrica.
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Fig. 5.7  Connexió, mitjançant un cable coaxial, d'un senyal flotant a un instrument amb entrada unipolar posada a terra

Fig. 5.8  Guarda activa per augmentar la impedància en paral·lel d'un cable coaxial

Si el senyal està connectat a terra, l'instrument ha de tenir una entrada flotant o diferencial per evitar
les interferències resistives. Si s'utilitza un cable coaxial simple, el blindatge quedarà connectat
directament a terra en el costat del senyal.

Si l'amplitud dels senyals que s'utilitzen és petita, llavors la impedància del blindatge (inclosa la seva
connexió al terminal de referència) no arriba a ser prou petita com per acceptar que quedi inclosa en
el camí del senyal. En aquests casos cal utilitzar un cable doble apantallat (Fig. 5.6b-e). Si el senyal
està posat a terra, cal connectar el blindatge a terra al costat del senyal (Fig. 5.9a, connexió 4). Cal
observar que, a més de la interferència capacitiva, s'han de considerar les possibles interferències
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(5.7a)

(5.7b)

(5.8a)

(5.8b)

resistives degudes a la tensió en mode comú en el senyal (V ) i entre preses de terra (V ).c T

Si a la figura 5.9a es consideren primer les interferències capacitives, la connexió del blindatge ha de
drenar a terra les interferències de xarxa sense que els corrents acoblats circulin pel camí del senyal.
Per això, la connexió 1 no és adequada perquè els corrents d'interferència circularan en part per Z  iA

en part per Z , Z  i Z  (molt petita). (Si l'entrada de l'instrument fos diferencial, la situació canviaria).d s c

Les connexions 2, 3 i 4 són, en principi, acceptables.

Si ara es té en compte la presència de V  i de V , la situació és diferent. Amb la connexió 2, tant Vc T c

com V  produeixen una caiguda de tensió entre A i B. Amb el circuit equivalent de la figura 5.9b, siT

se suposa Z , Z <<Z , Z , es téc T bA bB

on Z  és la impedància equivalent entre A i B, que serà la combinació en paral·lel de Z , Z  i C .AB s d AB

Amb la connexió 3 (Fig. 5.8c), és V  la que provoca una caiguda de tensió entre A i B.c

En canvi, amb la connexió 4 no hi ha interferències resistives perquè ni V  ni V  poden completar unc T

circuit a través del blindatge. Si l'instrument té a la vegada un blindatge, aquest quedarà connectat a
terra mitjançant el blindatge del cable. Per tant, no s'ha de connectar el terminal de referència d'entrada
(B) al blindatge.

Si el senyal no està connectat a terra, el blindatge del cable s'ha de connectar al terminal de referència
d'entrada de l'instrument, que pot ser terra o no. A la figura 5.10a, la connexió bona és ara l'1. La
connexió 4 faria circular pel circuit del senyal el corrent acoblat al blindatge mitjançant C . Larb

connexió 2 no és bona perquè la possible tensió en mode comú a l'entrada de l'instrument s'acoblaria
en part a l'entrada mitjançant el blindatge (Fig. 5.10b),

Amb la connexió 3 serien V  i V  les que provocarien una caiguda de tensió entre A i B (Fig. 5.10b),c T
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Fig. 5.9  Connexió del blindatge d'un cable quan el senyal està posat a terra. a) Acoblament capacitiu i resistiu, i alternatives
de connexió. b) Circuit equivalent amb la connexió 2. c) Circuit equivalent amb la connexió 3
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Fig. 5.10  Connexió del blindatge d'un cable quan el senyal no està connectat a terra. a) Acoblament capacitiu i resistiu, i
alternatives de connexió. b) Circuit equivalent amb la connexió 2. c) Circuit equivalent amb la connexió 3
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En circuits d'impedància molt alta, s'utilitzen cables triaxials en comptes de coaxials. En aquests
cables, en comptes de dos conductors interns i un blindatge extern hi ha un conductor intern envoltat
per un blindatge, que és a la vegada el camí de tornada pel senyal, i aquest blindatge està envoltat a la
vegada per un blindatge extern que és el que es connecta a la massa.

5.4  Interferències en transformadors d'alimentació

La majoria d'equips electrònics que van connectats a la xarxa elèctrica porten un transformador
d'alimentació. Aquest transformador ofereix un cert aïllament entre la xarxa i la major part dels circuits
de l'equip, de manera que és un element de seguretat important. Ara bé, els transformadors
d'alimentació actuen com a via d'acoblament d'interferències resistives (apartat 4.4) i són una font
d'interferències capacitives i inductives interna als equips. Per reduir les interferències inductives convé
utilitzar transformadors amb nucli toroïdal i amb el primari sobre el secundari, de manera que el flux
de dispersió sigui mínim. Per reduir les interferències capacitives degudes al transformador, aquest s'ha
d'apantallar elèctricament.

Les interferències conduïdes pels cables d'alimentació entren dins els equips mitjançant l'acoblament
capacitiu entre el primari i el secundari. A la figura 5.11a es veu un transformador d'alimentació amb
el primari connectat a terra, mitjançant la connexió entre el conductor neutre i la terra, i el secundari
posat també a terra en un punt C (comú). En aquest punt es connectarà la massa de l'equip. El corrent
acoblat mitjançant C  circularà a terra passant pel punt C, però segons el valor de la impedància de laps

connexió entre el punt C i la terra (Z ), una fracció més o menys gran d'aquest corrent pot circularCT

pels circuits que estiguin connectats a la massa (és a dir, connectats al punt C). Si el punt C no estigués
connectat a terra, arribaria a un potencial elevat; si un circuit connectat al punt C es connectés a un altre
circuit que tingués un potencial de referència diferent, el corrent entre aquest circuit i el punt C podria
ser perillós. La capacitat C  és d'entre 100 pF i 1 nF. Una vegada més, com més gran sigui laps

freqüència de la tensió aplicada al primari, més gran serà el corrent paràsit cap al secundari.

))))))))  �  ))))))))

Exemple 5.3

Una font d'alimentació determinada té el seu terminal de massa flotant. Si es mesura la diferència de
potencial de 50 Hz entre aquest terminal i la terra mitjançant un oscil·loscopi (Z  = 1 MS // 150 pF),d

s'obtenen uns 40 V. Si en paral·lel amb l'entrada de l'oscil·loscopi es posa una resistència de 100 kS,
s'obtenen uns 4 V. Quina és la capacitat entre el primari i el secundari del transformador de la font?

Si en reduir la resistència d'entrada en un factor de 10, la lectura es redueix pel mateix factor, això vol
dir que la impedància de sortida de la tensió mesurada és molt alta i es pot considerar una font de
corrent. Es té

Aquest corrent ve determinat quasi exclusivament per C , de manera que es tindràps
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Per reduir el valor de C  i, amb ella, el corrent cap al secundari, s'envolta el primari amb una làminaps

metàl·lica flexible (alumini o coure) amb els extrems que se sobreposen, però que es deixa oberta
perquè no s'indueixin corrents de Foucault. Aquesta làmina es connecta a terra en el primari i actua
com a blindatge (Fig. 5.11b). Si es vol reduir encara més C , es pot afegir un altre blindatge queps

envolti el secundari i connectar-lo a la massa en el secundari. D'aquesta manera s'aconsegueixen
capacitats de només 5 fF, o fins i tot inferiors.

Per reduir l'acoblament capacitiu entre els debanats del transformador i els circuits interns de l'equip,
s'apantalla tot el transformador i es connecta el blindatge a la presa de terra de la xarxa (conductor de
protecció).

Fig. 5.11  Acoblament capacitiu entre el primari i el secundari d'un transformador d'alimentació. a) Model. b) Reducció
mitjançant una pantalla (o blindatge) entre el primari i el secundari
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5.5  Instruments amb guarda

En els instruments amb un blindatge intern, diferent de la caixa metàl·lica externa, aquest blindatge
s'anomena guarda. Aquesta guarda està connectada a un terminal que és accessible a l'usuari (apartat
4.5). Perquè aquest blindatge sigui efectiu, no convé que la guarda tingui obertures ni connexions
galvàniques amb l'exterior. Per tant, per entrar l'alimentació s'utilitza un transformador (si no
s'utilitzen bateries internes) i per entrar i treure els senyals s'utilitzen també transformadors o
optoacobladors. Aquests transformados tenen un apantallament simple, i si és possible doble. La
connexió del terminal de guarda al circuit del senyal que es mesura s'estableix de manera que es
redueixin les interferències resistives degudes sobretot a les tensions en mode comú.
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(6.1)

(6.2)

6  Interferències inductives

6.1  Concepte i model

Es parla d'interferències inductives o magnètiques quan el corrent en un circuit indueix tensions en el
circuit de senyal considerat. Per tenir interferències magnètiques cal, doncs, que circuli corrent per la
font d'interferència (no és suficient que estigui connectada a un cert potencial) i que aquest corrent sigui
variable.

Segons el model de la figura 2.5a i l'equació 2.12, la magnitud de la tensió d'interferència induïda
depèn de la densitat de flux produïda per l'emissor i de la seva freqüència de variació, de l'àrea del
receptor i de l'orientació relativa entre aquest flux i l'àrea. A diferència de les interferències
capacitives, les inductives són en principi sempre proporcionals a la freqüència i independents de la
impedància que presenti el circuit receptor. A baixa freqüència, són importants quan es desitgen
resolucions de l'ordre de desenes de microvolts.

A la figura 6.1a es pot veure un model general per descriure les interferències magnètiques en un
circuit degut al corrent en un altre. Se suposa que els dos circuits tenen la massa comuna, però la
situació seria la mateixa si no ho fos. Cada circuit té una certa autoinductància i hi ha una inductància
mútua entre tots dos. El circuit equivalent és el de la figura 6.1b. La tensió d'interferència detectada
en el receptor serà

on V  és la tensió induïda magnèticament (en sèrie) en el circuit víctima,i

Es pot veure que mentre V  és independent de la impedància del circuit receptor, V , en canvi, serài ir

petita si Z  ho és respecte a Z . És a dir, si en el circuit receptor es mesura la tensió (Z >>Z , jTL ),d s d s 2

llavors V  . V, però si es mesura el corrent (Z >>Z , jTL ), llavors tant les interferències inductivesir i s d 2

com les capacitives (equació 5.2a) són més petites que si es mesura la tensió.

La proporcionalitat entre V  i la freqüència és deguda al factor dI /dt. A freqüències molt altes, però,ir 1
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el terme amb L  a l'equació 6.1 comença a ser important i en augmentar T, V  no augmenta2 ir

proporcionalment.

Fig. 6.1  Interferències magnètiques. a) Model general. b) Circuit equivalent. Si la font i el receptor tenen diferent referència,
el circuit equivalent no canvia

El mètode segur per reduir V  és reduir V . Per a un corrent I  determinat, la reducció de V  passa perir i 1 i

la reducció de L . Ara bé, L  no depèn dels mateixos paràmetres de què depèn la capacitat elèctricam m

entre els circuits i, per tant, les tècniques utilitzades per reduir les interferències capacitives no
redueixen per si mateixes les interferències inductives.

En el cas de la figura 5.3b, per exemple, si se suposa que el corrent va pel conductor 1 i retorna pel
pla de massa, la inductància mútua per unitat de longitud amb el circuit format pel conductor 2 i el pla
de massa és, aproximadament,
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(6.3)

(6.4)

on µ  és la permeabilitat relativa del material entre els circuits i µ  és la permeabilitat del buit.r 0

Normalment serà µ  = 1. Per tant, per reduir L  cal reduir la relació h/d.r m

)))))))))  �  ))))))))

Exemple 6.1

Calculeu la inductància mútua per unitat de longitud entre dos circuits formats per sengles conductors
de secció circular, iguals, paral·lels i indefinits, separats 0,5 cm segons si estan a 1 cm o 0,5 cm d'un
pla de massa.

Si s'aplica l'equació 6.3, quan h = 1 cm,

Quan h = 0,5 cm,

La presència del pla de massa no implica, per si mateix, cap benefici de cara al valor de L .m

)))))))))  �  ))))))))

En el cas de la figura 5.3c, si el corrent interferent circula pel circuit format pels conductors 1 i 2, i
el circuit víctima és el format pels conductors 3 i 4, la inductància mútua per unitat de longitud és

Segons les posicions relatives dels quatre conductors, L  pot ser negativa; això implica que la tensióm

induïda en el circuit receptor tindrà una polaritat oposada a la del cas amb L  positiva.m

)))))))))  �  ))))))))

Exemple 6.2

Calculeu la inductància mútua per unitat de longitud entre els circuits indicats en cadascun dels tres
casos de la figura E6.1.

Si s'aplica l'equació 6.4, en el cas a,



Lm

1
. 10&7 ln

d14 d23

d13 d24

' 10&7 ln
55x55
5x5

' 480 nH

Lm

1
. 10&7 ln

d14 d23

d13 d24

' 10&7 ln 55 (502 % 52 )
1
2

50 (552 % 52 )
1
2

' 86 pH

Lm

1
. 10&7 ln

d14 d23

d13 d24

' 10&7 ln 55 (502 % 52)
1
2

50 (552 % 52)
1
2

' &86 pH

5 550

1

5

5

3

4

2

1

5

5 34

2
(a) (b) (c)

Interferències en instrumentació electrònica66

En el cas b,

En el cas c,

Es pot veure que tot i que les distàncies siguin semblants, la posició relativa entre els circuits afecta
molt el valor de L , i que un canvi d'orientació d'un dels circuits produeix efectivament un canvi enm

el signe de L .m

Fig.  E6.1

))))))))))))))))))  ��  ))))))))))))))))

6.2  Reducció d'interferències inductives

Per analogia amb les interferències capacitives, cal pensar que un mètode eficaç per reduir les
interferències magnètiques és utilitzar un blindatge magnètic al voltant de la font d'interferència o del
circuit que l'experimenta.

Un blindatge magnètic consisteix, per analogia amb la figura 5.4a, en un material d'alta permeabilitat
magnètica que envolti completament la font (o receptor) de flux magnètic. Per ser un material d'alta
permeabilitat, les línies de flux magnètic acabaran en ell, de manera que no arribaran al circuit
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(6.5)

receptor. Els materials utilitzats són níquel (µ  . 100), acer pobre en carboni (ferro) (µ  . 1000) ir r

aliatges com mumetall (µ  . 20.000 a 1 kHz). A freqüències superiors a 1 MHz, µ  tendeix a 1, finsr r

i tot, per als materials ferromagnètics, i per això ja no apantallen. Ara bé, a alta freqüència els corrents
de Foucault induïts en un metall s'oposen els camps magnètics incidents, de manera que a aquestes
freqüències els blindatges elèctrics actuen també com a blindatges magnètics. Però a baixa freqüència,
un blindatge elèctric no apantalla els camps magnètics perquè no afecta ni la geometria ni les propietats
magnètiques del mitjà interposat entre la font i el receptor de la interferència.

Si una font d'interferència magnètica està ben localitzada, es pot apantallar amb material d'alta
permeabilitat magnètica. Això succeeix en els circuits de deflexió dels tubs de raigs catòdics, en
transformadors i en instal·lacions especials com les de ressonància magnètica. Però no es pot fer el
mateix amb l'omnipresent xarxa elèctrica. Cal preveure l'apantallament del receptor.

La caixa d'alguns equips electrònics actua com a apantallament magnètic (dèbil, pel poc gruix), però
un disseny amb garanties de baixa susceptibilitat procura sempre que els circuits tinguin una àrea petita.
Aquest aspecte, però, queda lluny de l'abast de l'usuari.

Per reduir les interferències magnètiques quan s'interconnecten dos equips, es pot reduir l'àrea que
presenta el circuit receptor. El circuit de la figura 2.5 és un exemple clar d'una mala situació: l'àrea
S és molt gran. Si per evitar les interferències capacitives s'utilitza un cable coaxial en què el blindatge
serveixi com a camí de retorn pel senyal, l'àrea efectiva presentada és molt petita, de manera que
sembla una bona solució (Fig. 5.7a) Ara bé, el corrent que circuli pel blindatge indueix una tensió en
el conductor intern. Per avaluar-la cal conèixer la inductància mútua entre el blindatge i el conductor
intern.

A la figura 6.2 es mostra un conductor cilíndric buit (tubular) pel qual circula un corrent longitudinal
uniforme I . Les línies de flux magnètic no entren dins el tub, i per això el camp magnètic en el seub

interior és nul. L'autoinductància d'aquest conductor tubular serà

Fig. 6.2  Distribució del flux magnètic al voltant d'un conductor buit amb corrent uniforme

Si ara es col·loca un altre conductor a l'interior del tub buit, tot el flux magnètic creat per I  envoltaràb

el conductor afegit. Per tant, la inductància mútua entre els dos conductors serà
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(6.6)

(6.8)

És a dir, resulta
L  = L (6.7)m b

Així doncs, l'acoblament entre un blindatge i el conductor intern és igual a l'autoinductància del
blindatge. Per reciprocitat, l'acoblament entre el conductor intern i el blindatge és igual a
l'autoinductància del blindatge.

Si s'analitza una altra vegada el circuit de la figura 5.7a però tenint en compte l'autoinductància i la
inductància mútua entre el blindatge i el conductor intern, s'obté el circuit equivalent de la figura 6.3.
Si se suposa que Z  és molt gran, la tensió d'interferència entre A i B deguda al corrent I  acoblat desd b

de la xarxa mitjançant C  seràrb

Si V  és petita, aquesta interferència pot ser inacceptable.s

Fig. 6.3  Circuit equivalent per a la connexió mitjançant un cable coaxial d'un senyal flotant a un equip amb entrada
connectada a terra (Fig. 5.7a), tenint en compte les autoinductàncies i la inductància mútua

L'origen de I  no afecta el valor de V , de manera que no té perquè ser el resultat d'una interferènciab ir

capacitiva. Si a la figura 5.7a el senyal també estigués connectat a terra, I  podria ser deguda a lab

diferència de potencial entre preses de terra o a la inducció magnètica en el bucle de massa format.
Però, a més, a causa de la impedància del blindatge, si els dos extrems estan posats a massa, a baixa
freqüència el corrent de retorn del senyal circularia entre masses i no pel blindatge, i amb això el circuit
receptor tindria una àrea gran i seria susceptible a interferències magnètiques. A alta freqüència, en
canvi, la inductància del camí de retorn mitjançant la massa és més gran que la del blindatge, i el retorn
es produiria a través d'aquest.

Per justificar-ho, cal considerar les connexions de la figura 6.4a i el seu circuit equivalent (Fig. 6.4b).
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(6.9)

En el circuit format pel blindatge i les dues connexions a massa s'obté

Ara bé, segons 6.7, L  = L  i, per tant,m b

on T  = 2Bf  i f  és la freqüència característica del cable, d'entre 3 i 20 kHz. Per tant, si T << Tc c c c

s'obté I  >> I , i pel blindatge retorna molt poc corrent. Si T>>T , s'obté I  . I , de manera queb 1 c b 1

la major part de corrent retorna pel blindatge en comptes de fer-ho a través de la connexió entre
masses.

Fig. 6.4  Corrents de retorn en blindatges. a) Connexió. b) Circuit equivalent

Cal observar que el que es diu per a un circuit receptor d'interferències magnètiques, és vàlid també
per a un circuit emissor: si el retorn del corrent és per un camí proper, el flux magnètic emès és petit.
Si per evitar bucles de massa no es volen connectar els dos extrems del blindatge d'un cable directament
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a massa, es pot connectar un extrem directament i l'altre connectar-lo mitjançant un condensador: a
baixa freqüència no hi haurà bucles de massa i a alta freqüència el retorn serà pel blindatge.

Si els senyals d'interès són petits no és possible utilitzar el blindatge com a retorn. Si s'utilitzen un
parell de cables, l'àrea efectiva que ofereixen es pot reduir a base de trenar-los. El trenat també ajuda
a la reducció d'interferències capacitives si els extrems de circuit tenen impedàncies equilibrades, ja
que aleshores l'acoblament capacitiu amb cada conductor serà similar i les interferències capacitives
es cancel·laran (Fig. 6.5). No obstant això, el mitjà més eficaç per reduir les interferències capacitives
és mitjançant el blindatge, i per tant la millor opció és utilitzar un cable amb un parell de conductors
trenats i un blindatge elèctric. Aquí també el que val per al receptor val per a la font, de manera que
si un circuit està format per un parell de conductors trenats, la interferència magnètica que produirà
serà petita perquè el flux magnètic creat pel corrent en un conductor cancel·larà el flux magnètic creat
pel corrent en l'altre.

Fig. 6.5  Circuit amb dos fils trenats i totalment flotant: les interferències capacitives es cancel·len
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7  Compatibilitat entre senyals i instruments

Al capítol 3 s'han descrit els diferents tipus de senyals que es poden trobar en instrumentació
electrònica, tenint en compte el nombre de terminals necessaris per determinar-los, la relació d'aquests
terminals amb el terminal de terra i la presència de tensions en mode comú.

Als capítols 4, 5 i 6 s'han descrit els diferents tipus d'interferències i la forma de reduir-les. Ha quedat
clar que per a la reducció de les interferències resistives i capacitives és molt important la configuració
de l'etapa d'entrada dels instruments, que pot ser unipolar o diferencial, i posada a terra o flotant. Com
a resum, en aquest capítol es consideren totes les possibilitats de connexió entre senyals i instruments,
determinant quins són compatibles, quins incompatibles i quins poden ser compatibles si les prestacions
dels circuits de mesura són adequades.

En el quadre 7.1 es resumeixen tots els casos possibles. Els tipus d'entrades que es consideren es
refereixen als circuits equivalents de l'etapa d'entrada dels instruments, amb independència de si
aquesta etapa és un atenuador, un amplificador, un requadrador de senyal o qualsevol altre circuit. En
els senyals posats a terra (files 1, 3, 4 i 6) s'utilitza per aquesta un símbol diferent de la connexió a
massa dels amplificadors. Amb això es dóna a entendre que tot i que la massa està connectada a terra,
el punt de connexió a terra del senyal no coincideix amb el de connexió de la massa a terra en els
instruments. Els senyals flotants (files 2 i 5) se suposen perfectament flotants. En canvi, per a les
entrades flotants (columnes 3 i 4), se suposa que hi ha una impedància d'aïllament Z  gran però finita,A

que no permet rebutjar totalment els senyals de mode comú externs.

Si es tenen en compte les diferències de potencial entre masses diferents, els senyals unipolars
connectats a terra són, en general, incompatibles amb amplificadors unipolars posats a terra i només
seran compatibles amb amplificadors diferencials si aquests tenen una CMRR suficientment elevada.
El millor, des del punt de vista de les interferències, és tenir amplificadors amb entrada flotant (aïllats).

Els senyals flotants i sense tensió en mode comú són compatibles amb qualsevol amplificador. Però si
hi ha tensió en mode comú són incompatibles amb els amplificadors unipolars posats a terra perquè hi
haurà interferències conduïdes. Cal utilitzar, almenys, un instrument amb etapa d'entrada diferencial.
Si s'utilitza un instrument amb entrada unipolar flotant, hi haurà compatibilitat si la impedància
d'aïllament és suficientment alta com perquè la tensió de mode comú caigui pràcticament tota en ella
i no doni una caiguda de tensió apreciable en el circuit del senyal.

Els senyals diferencials posats a terra i sense tensió en mode comú són incompatibles amb els
amplificadors unipolars amb entrada a terra perquè aquests només tenen dos terminals d'entrada i cap
dels dos terminals principals del senyal es pot connectar a terra. En principi, poden ser compatibles amb
amplificadors unipolars flotants si la impedància d'aïllament Z  és més gran que les altres (Fig. 7.1).A
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I CC C C
(Int. cond.) (CMRR)

C C C C

I CC CC C
(Int. cond.) (CMRR) (Z )A

I C CC C
(Z )A

C C C C

I CC CC C
(CMRR) (Z )A

Quadre 7.1  Compatibilitat entre senyals i instruments. C: compatibles; CC: condicionalment compatibles, segons siguin el
rebuig del mode comú o la impedància d'aïllament (Z ); I: incompatibles; Int. cond.: interferències conduïdesA
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Fig. 7.1  Circuit equivalent en connectar un senyal diferencial sense tensió en mode comú a un instrument amb entrada unipolar
flotant

Els senyals diferencials flotants sense tensió en mode comú són compatibles amb qualsevol
amplificador, fins i tot si la seva entrada és unipolar, per tant, qualsevol dels terminals es pot connectar
a terra.

Els senyals diferencials amb tensió en mode comú són incompatibles amb amplificadors unipolars amb
entrada a terra perquè aquests senyals són definits per tres terminals mentre que aquests amplificadors
només n'ofereixen dos, i un d'ells està posat a terra. En principi, poden ser compatibles amb
amplificadors unipolars flotants, però la impedància d'aïllament ha de ser més alta que en el cas de
senyals diferencials sense tensió en mode comú, per evitar les possibles interferències degudes a
aquesta.
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Problemes

P1. Es disposa d'un voltímetre amb guarda i entrada unipolar que té les impedàncies d'entrada
següents:

Impedància diferencial d'entrada: Z  = 10 MS // 10 pFd

Impedància entre el terminal baix i la guarda: Z  = 100 MS // 10pFlg

Impedància de la guarda a terra: 1 GS // 100 nF
Impedància entre el terminal alt i la guarda: molt alta (negligible)

Si l'equip està connectat a una font amb tensió en mode comú (V ):c

a. Quin error es té en connectar directament la guarda al terminal baix del voltímetre si la impedància
dels cables de connexió és aproximadament d'1 S?

b. Quin és l'error si es connecta la guarda al terminal baix del generador?

c. Calculeu l'error per als casos concrets de contínua i a una freqüència d'1 MHz.

d. Analitzeu el problema per a les interferències internes provocades pel secundari del transformador
d'alimentació de l'equip.

P2. Per evitar problemes en mode comú, en mesurar un senyal que prové d'una font unipolar de 600
S, es tenen dues alternatives:

A. Utilitzar un instrument diferencial connectat a terra.
B. Utilitzar el mateix instrument, però flotant (aïllat respecte a terra)

a. Com connectar, en cada cas, els terminals de l'instrument amb la font per tal de minimitzar al màxim
la interferència que es produeix per la tensió en mode comú?

b. Quina reducció addicional del senyal interferent es té en el cas (b) respecte a l'(a)? (Cal tenir en
compte que les resistències dels cables més les de contacte són d'1 S i que la impedància d'aïllament
és de 100 kS, a la freqüència de la interferència.)
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P3. En un multímetre flotant amb connexió a terra es realitzen els mesuraments següents amb l'objectiu
de caracteritzar les capacitats d'acoblament a la xarxa i les seves impedàncies d'aïllament:

A. Si es mesura la tensió alterna sense res connectat, dóna 23 mV
B. en connectat el terminal baix a terra, la lectura no varia
C. En connectar el terminal alt a terra (el baix desconnectat), dóna 1,2 V

Si, a més, se sap que el CMRR a 50 Hz i amb un desequilibri d'1 kS és de 120 dB per al terminal alt
i 60 dB per al terminal baix, es pregunta:

a. Quina és la impedància d'aïllament del terminal baix a 50 Hz?

b. Quina és la impedància d'aïllament del terminal alt a 50 Hz?

c. Quina és la capacitat d'acoblament entre la xarxa i el terminal alt?

d. Quina és la capacitat d'acoblament entre la xarxa i el terminal baix?

P4. Es pretenen mesurar les característiques d'un multímetre digital (MMD) relacionades amb el
SMRR i el CMRR. Per això, es mesura, amb un altre MMD, primer la resistència entre el terminal
baix de l'entrada de tensió i el terminal de terra de protecció del connector de xarxa. Aquest
mesurament dóna una resistència superior al fons d'escala (escala de 10 MS).

a. Quin tipus d'entrada té el MMD? Dibuixeu el circuit equivalent per a l'anàlisi d'interferències.

b. Dibuixeu l'esquema del circuit necessari per realitzar el mesurament del CMRR. Expliqueu breument
quins mesuraments s'haurien de realitzar per obtenir el CMRR: equips, connexions, programació dels
equips i càlculs.

c. Si els resultats del mesurament anterior, amb un desequilibri d'1 kS en el terminal baix, són: CMRR
(10 Hz) = 100 dB i CMRR (10kHz) = 60 dB, quina és la capacitat i la resistència del terminal baix
a terra?

d. El SMRR es vol mesurar només a la freqüència de 50 Hz. El SMRR segons especificacions és de
100 dB a 50 Hz, però el mesurat resulta ser de només 80 dB. Analitzeu com afecten les característiques
següents del generador de funcions utilitzat en el mesurament:

A. Tensió d'offset residual del generador de funcions. Doneu una cota per al seu valor i
proposeu com eliminar el seu efecte.
B. Error de la freqüència generada respecte a la seleccionada en el generador de funcions.

P5. Es vol mesurar la temperatura d'una estructura metàl·lica aïllada de terra amb un sensor que està
adherit a ella. El sensor genera una tensió d'1 mV/ºC i té una impedància de sortida (2% d'error) de
600 S. Per això es disposa d'un amplificador d'instrumentació aïllat. La distància entre el sensor i
l'amplificador és gran, per això es sospita que hi pot haber interferències per acoblaments capacitius.
Es demana:
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a. Descriviu la connexió més adequada per realitzar el mesurament: connexions, tipus de cables i
disposició dels cables.

b. Analitzeu l'efecte de les interferències, per aquesta connexió, per acoblament capacitiu.

c. Analitzeu les interferències a causa de la tensió a què està l'estructura metàl·lica respecte a terra.

Altres dades: CMRR de l'amplificador: 80 dB. Refús de tensions en mode aïllat manera aïllada de
l'amplificador (IMRR): 100 dB. Resistència entre el sensor i l'estructura: 100 S.

P6. Es disposa d'un voltímetre flotant de 4 1/2 dígits, amb extensió d'escala del 100%. En tensió
alterna, mesura un valor eficaç veritable amb una amplitud de banda de 25 kHz. El conversor A/D és
de doble rampa amb un temps d'integració de 100 ms. Es pretén mesurar amb aquest MMD el corrent
de polarització (I ) i la impedància d'entrada (Z ) d'un amplificador d'àudio.b e

a. Per mesurar I  es connecta un generador de soroll blanc per simular el funcionament real deb

l'amplificador (Fig. P6.1) i es mesura la caiguda de tensió en la resistència R. Es pregunta:

On és més convenient col·locar el terminal baix del MMD?
Quin valor mínim han de tenir les resistències d'entrada i d'aïllament del MMD per cometre
un error inferior al 0,1% en el mesurament?
Quina densitat espectral de potència pot tenir el senyal de soroll per no introduir un error
superior al 0,1% degut al SMRR? (Suposeu I  = 1 mA, Z  = 100 kS // 100 nF.)b e

b. Per mesurar Z  s'ataca el circuit amb un generador sinusoïdal de freqüència variable. Com es calculae

la Z  a partir de la tensió mmesurada en R?e

Fig. P6.1  (a) Esquema del circuit amb la resistència per realitzar el mesurament. (b) Circuit equivalent del multímetre flotant

c. Si el MMD tingués terminal de guarda, on s'hauria de connectar per reduir els errors per càrrega?
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Apèndix

Un mètode simple per reconèixer les interferències en un entorn de mesura

La multiplicitat de fonts i maneres d'acoblament de les interferències pot donar la impressió que el seu
reconeixement en un entorn de mesura és inevitablement complex. Tot i així, amb un simple multímetre
digital (MMD) i els seus dos cables de connexió, un oscil·loscopi i una sonda divisora, es pot tenir un
coneixement acceptable de les interferències presents en un recinte o instal·lació determinats.

Les interferències més fàcils de reconèixer són les capacitives. El primer pas és curtcircuitar l'entrada
del MMD amb un cable molt curt. La lectura de qualsevol de les escales de qualsevol de les funcions
ha de ser zero. Si no és així, es diu que l'instrument té un error de zero i cal que es recalibri.

El segon pas és deixar els dos terminals d'entrada del MMD a l'aire, sense connectar-hi cap cable. La
lectura que s'obté és la interferència capacitiva directa amb l'interior de l'instrument i els seus terminals
d'entrada. Si es mesuren les tensions contínues, la lectura serà molt petita perquè la major part de la
interferència prové de la xarxa de 50 Hz i el MMD té un refús del mode sèrie alt a 50 Hz. Però si es
mesuren tensions alternes, la lectura no serà nul·la i anirà fluctuant. La raó és que ara la SMRR a 50
Hz és nul·la, ja que primer es converteix la tensió alterna d'entrada en tensió contínua i després es porta
al CAD. Si, en comptes de mesurar la tensió alterna d'entrada, es mesura el corrent altern, la lectura
serà molt petita, perquè l'entrada de l'instrument té una impedància baixa i només es pot rebre
interferència capacitiva; aquesta és petita, ja que no hi ha cap conductor exposat.

El tercer pas és connectar els dos cables als terminals d'entrada del MMD, però deixant-los en circuit
obert. Només hi ha interferència capacitiva, però ara és més gran a causa de l'acoblament amb els
cables. Si un terminal del MMD es connecta a terra, la interferència augmentarà molt. Si es mesura
corrent altern, en canviar d'escala canviarà la lectura i a partir d'aquesta es pot saber directament la
intensitat del corrent acoblat. Aquest corrent augmentarà en fer-ho els cables o en apropar-los a les
línies elèctriques. D'aquesta manera es pot tenir una idea de l'ordre de magnitud dels camps elèctrics
a l'entorn.

El quart pas és curtcircuitar els cables de connexió al MMD, deixant que abarquin una certa àrea. La
interferència és ara predominantment inductiva. Si és així, ha de variar quan es modifica l'àrea que
abarquen els cables. Si en comptes de curtcircuitar els cables, es connecta entre ells una impedància
igual a la que presenta un circuit receptor possible, s'obté una estimació de la interferència que
experimentarà aquest circuit.
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El grup d'observacions següent convé realitzar-lo amb un oscil·loscopi que tingui el seu terminal baix
d'entrada connectat a terra. Si amb el dit es toca el terminal central d'una sonda divisora, es podrà
veure a la pantalla la tensió que resulta de l'acoblament capacitiu des de l'entorn al cos humà. A partir
de la tensió observada i la impedància d'una sonda (uns 10 MS), es pot calcular directament el corrent
acoblat al cos humà. Perquè el contacte sigui de baixa impedància, cal que el dit estigui una mica humit.
La forma d'ona del senyal observat indicarà si hi ha components addicionals al 50 Hz. En moure el
braç, la interferència augmentarà quan s'apropi a les fonts d'interferència capacitiva. Proveu, per
exemple, d'apropar la mà a un transformador no apantallat. Si hi ha fonts d'alta tensió, només caldrà
apropar la punta de la sonda perquè augmenti la tensió observada a la pantalla de l'oscil·loscopi. Això
permet localitzar les fonts d'interferència més importants.
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