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2 L’analitzador d’espectre de radiofreqüència

2.1 Objectiu

L’objectiu del tema és fer una primera aproximació a l’analitzador d’espectre com a instrument de
mesura de gran versatilitat en aplicacions de RF. S’introduiran de forma progressiva els seus principals
comandaments a partir de la mesura de senyals reals. Finalment es demostraran els conceptes de
dualitat temps-freqüència establerts per la transformada de Fourier.

2.2 Anàlisi espectral vs. temporal

L’analitzador d’espectre és un instrument de mesura que ens proporciona una representacióamplitud-
freqüènciadel senyal que connectem a la seva entrada, per contraposició a l’oscil loscopi, que ens
n’ofereix una representació amplitud-temps.

¿Per què una anàlisi espectral i no una anàlisi temporal?

Si bé en principi ambdues anàlisis són equivalents, ja que la transformada de Fourier ens permet passar
del domini temporal al freqüencial, i viceversa, en aplicacions de radiofreqüència l’anàlisi espectral
és el més habitual. Això es deu principalment a la pròpia naturalesa de les comunicacions elèctriques,
que es basen en la pertorbació controlada—modulació—d’algun dels tres paràmetres bàsics d’un
senyal sinusoïdal: amplitud, freqüència i fase (v. ap. 1.7).

Qualsevol senyal sinusoïdal admet una representació temporal del tipus

(2.1)v(t) A(t) cosωot φ(t)

que, per al cas més simple, en que les seves amplitud i fase siguin invariants amb el temps, té per espectre
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1
2
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segons es pot veure a la figura 2.1. Hem d’assenyalar que l’eina matemàtica de la transformada de
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Fig. 2.1 Espectre d’un senyal sinusoïdal. a) espectre de freqüències
positives i negatives. b) espectre de freqüències positives.

Fourier fa ús d’un espectre de freqüències positives i negatives—espectre bilateral—, en què l’energia

espectral del senyal es disribueix en ambdós marges uniformement (fig. 2.1.a); en el món físic,
l’espectre de freqüències negatives no existeix i, en conseqüència, no poden ser observables amb un
instrument de mesura real com és l’analitzador d’espectre. La representació que obtindrem a la pantalla
de l’analitzador serà l’espectre del senyal en l’eix positiu de freqüències però amb una indicació de
nivell de potència corresponent al seu total; és com si haguéssim doblegat l’espectre negatiu sobre l’eix
de freqüència zero i el superposéssim sobre l’eix positiu, que dóna com a resultat l’espectre de la
figura 2.1.b, que es coneix com l’espectre unilateraldel senyal.

Si, a més de les propietats espectrals dels senyals sinusoïdals, considerem el fet que formen una base
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ortonormal, són fàcils de generar i presenten una gran capacitat de servir com a portadors del senyal
d’informació a partir de la modulació o actuació d’aquest sobre algun dels seus paràmetres, resultarà
que la utilització d’una sinusoide o d’una combinació lineal d’elles és idònia per poder establir un
sistema de comunicació determinat.

La figura 2.2 representa, de forma esquemàtica, la manera de generar les modulacions esmentades a

Fig. 2.2 Esquemes bàsics de modulació a partir d’un oscil.lador:
Modulació d’amplitud (AM), freqüència (FM) i fase (PM).

partir del senyal sinusoïdal d’un generador; si actuem sobre el potenciòmetre connectat a la sortida de

l’oscil lador, variem el valor d’A(t) i provocarem unamodulació d’amplitud (AM); si ho fem sobre
el condensador del circuit ressonant que fixa la freqüènciaω de l’oscil lador, obtindrem una
modulació de freqüència (FM)i, finalment, si amb un commutador poguéssim canviar la polaritat del
senyal de sortida, obtindrem unamodulació de fase (PM), encara que de tipus digital (PSK) ambφ
entre 0º i 180º.

A l’hora d’avaluar un senyal modulat, utilitzar una anàlisi temporal pot ser no gaire útil, atesa la
dificultat de poder descompondre amb l’oscil loscopi cadascun dels seus components freqüencials i
mesurar-los separadament; tot al contrari del que succeeix si fem una anàlisi freqüencial, que sí que
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ho permet.

També s’ha de dir que, històricament, raons de tipus tecnològic feien difícil poder dissenyar i construir
oscil loscopis amb amplades de banda superiors als 100 MHz i, si tot i així era necessari fer-ho,
s’havien d’emprar tècniques de mostratge aleatori o seqüencial—que no s’ha de confondre amb el
mostratge i el processament digitals—extremadament costoses. Dissenyar i construir analitzadors
d’espectre de RF, tot i ser un procés una mica complex, és tecnològicament molt més assequible;
malgrat això, encara no fa massas anys el seu cost continuava essent considerable, la qual cosa en
frenava la proliferació en els ambients industrials. Afortunadament aquesta situació ha canviat
radicalment i és previsible que en els propers anys la utilització de l’analitzador d’espectre serà tan
habitual com la de l’oscil loscopi.

A mode de resum podem dir que l’analitzador d’espectre és un instrument que representa elmòdulde
l’espectre del senyal connectat a la seva entrada, en l’eix positiude freqüències.

2.3 Principis bàsics de mesura de l’espectre

Per entendre millor el funcionament de l’analitzador és convenient començar plantejant la qüestió de
la mesura de l’espectre i, a continuació, establir el procediment de mesura més adient que ens ha de
portar cap al disseny de l’analitzador.

2.3.1 Canalització de l’espectre

En una primera aproximació, la mesura de l’espectre la podríem fer a partir d’una canalització de
l’espectre de freqüències mitjançant un banc de filtres de pas banda adjacents, tal com s’indica a la
figura 2.3. El senyal de RF que s’ha de mesurar s’aplica simultàniament a l’entrada de tots els filtres;
mitjançant un commutador se selecciona de manera consecutiva la sortida d’aquests per portar-la a un
detector d’envolupant, dispositiu format per un díode rectificador i un filtre de pas baix, de forma que
ens dóna un senyal de baixa freqüència proporcional a l’amplitud del senyal de RF, apte per ser
mesurat en un voltímetre o representat a la pantalla d’un oscil loscopi.

Tot i que conceptualment aquest sistema és molt simple, revesteix alguna dificultat de realització si
es vol cobrir un marge de freqüències gran amb una resolució petita; a tall d’exemple, per canalitzar
una amplada de banda de 10 GHz amb resolucions de 100 kHz ens faria falta un nombre de filtres
massa elevat perquè que la seva construcció fos viable.

2.3.2 Filtre sintonitzable

Una alternativa a la solució anterior és desplaçar un únic filtre de pas banda d’una determinada
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Fig. 2.3 Sistema de mesura de l’espectre a partir de la seva canalització
amb filtres de pas banda.

amplada de banda B per tot el marge de freqüències d’interès, tal com s’indica a la figura 2.4. Si
suposem que aquest filtre, a l’entrada del qual connectem el senyal de RF que volem mesurar, es pot
sintonitzar a partir d’una tensió de control, podem bastir un sistema automàtic de mesura incloent-hi
un oscil loscopi.

Condicionant el senyal d’escombratge horitzontal de l’oscil loscopi (dent de serra) per fer variar la
freqüència central del filtre i aplicant al seu canal vertical el senyal de baixa freqüència obtingut, igual
que en el cas anterior, a la sortida del detector d’envolupant connectat a la sortida del filtre de pas
banda, s’obtindria una representació de l’espectre en la pantalla de l’oscil locopi en què l’eix X seria
el de freqüències.

Aquest sistema, conceptualment més simple que l’anterior, presenta com a inconvenient més important
la dificultat de realització del filtre de sintonització, especialment si volem cobrir un amplada de banda
molt gran com la de l’exemple anterior. Aquesta solució és només viable si el marge de freqüències
de mesura és molt reduït.
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Fig. 2.4 Sistema de mesura de l’espectre mitjançant un filtre sintonitzable
d’amplada de banda B.

2.3.3 Sistema heterodí

Una alternativa al problema és pensar en un sistema dual per al cas anterior. En comptes de desplaçar
un filtre per l’espectre de freqüències, podem pensar a deixar-lo fix en una determinada freqüència i
fer desplaçar l’espectre del senyal que volem mesurar a través seu (Fig. 2.5). Aquesta solució és la que
ens aporta el sistema d’heterodinatge, usualment emprat en tots els sistemes receptors de
comunicacions. Aquest sistema fa ús d’un dispositiu mesclador, un oscil lador de freqüència variable
i un filtre de pas banda.

El mesclador, representat pel signe de multiplicació (Fig. 2.6), és un dispositiu de tres ports, que
s’anomenen OL (oscil lador local), RF (radiofreqüència) i FI (freqüència intermèdia), que proporciona
al port de FI el senyal obtingut com a producte dels senyals que es connecten als ports d’OL i de RF.
Si en aquests accessos es connecten dos senyals sinusoïdals, a la seva sortida obtenim el producte de
dues sinusoides, que un cop desenvolupat matemàticament equival a tenir dues sinusoides d’igual
amplitud, però una de freqüència la suma de les dues d’entrada i una altra de freqüència la diferència.
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Fig. 2.5 Sistema heterodí: Principi de mesura de l’espectre.
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Fig. 2.6 El mesclador ideal.
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Fig. 2.7 Espectre del senyal obtingut al port de FI del mesclador.
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(2.3)

xRF( t ) ARF cos(ωRFt) xOL( t ) AOL cos(ωOLt)

yFI( t ) xRF( t ) xOL( t ) 1
2

ARFAOL cos (ωRF ωOL) t cos (ωRF ωOL) t

L’espectre del senyal obtingut al port de FI és (Fig. 2.7)

(2.4)YFI( f ) 1
2

ARFAOL δ (fRF fOL) δ (fRF fOL)

Si a la sortida del mesclador es connecta unfiltre de pas baixd’una amplada de banda adient, a la
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Fig. 2.8 Principi de funcionament de l’analitzador d’espectre heterodí.

seva sortida obtindrem només el component de la freqüència diferència.

Aprofitant aquestes propietats podem construir un analitzador d’espectre heterodí a partir de l’esquema
de la figura 2.8. En aquest muntatge, l’oscil lador local és de tipus VCO(voltage controlled
oscillator), essent la seva freqüència controlada pel senyal en dent de serra provinent de la base de
temps de l’oscil loscopi. A la sortida del mesclador es connecta un filtre de pas baix amb la finalitat
d’eliminar el component de freqüència doble. Elfiltre de resolució(RBW) és el filtre de pas de banda
centrat a la freqüència intermèdia i d’amplada de banda B, que es connecta entre el filtre de pas baix
anterior i el detector d’envolupant, de forma que a la sortida d’aquest darrer disposem d’un senyal de
BF proporcional a l’amplitud del senyal de RF, apte per ser representat al canal vertical d’un
oscil loscopi.
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D’aquesta forma, en variar la freqüència de l’oscil lador local es produeix un"desplaçament"de
l’espectre del senyal per la"finestra" d’amplada B del filtre de resolució.

Els avantatges d’aquest sistema són evidents: només és necessari un únic filtre de pas banda centrat
a la freqüència intermèdia, escollida de forma que no presenti la seva realització cap dificultat
tecnològica i que la seva amplada de banda es pugui fer molt estreta. Seleccionar freqüències
intermèdies de desenes de MHz ens posa a l’abast filtres de tipus ceràmic o de quars de gran qualitat
i amplades de banda molt estretes. Finalment, la configuració de receptor heterodí ens permet entendre
l’analitzador d’espectre com un receptor de banda ampla.

El filtre de resolució

El filtre de resolució (RBW) és d’una importància cabdal en les prestacions de l’analitzador; és el

RBW2

RBW1

RBW1

RBW2

SPAN

SPAN
SPAN

SPAN

Fig. 2.9 Funció del filtre de resolució.

darrer filtre de FI de la cadena receptora. Usualment la seva amplada de banda és variable i
commutable en una determinada seqüència, essent la seva amplada de banda mínima el que determina
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la selectivitat de la mesura: la capacitat de poder resoldre entre dos components espectrals molt
propers. Aquest aspecte es pot veure a la figura 2.9.

Si suposem que el senyal d’entrada està format per un conjunt de ratlles espectrals molt properes, per
al cas que l’amplada de banda del filtre de resolució RBW1 sigui més gran que la seva separació, en
fer un escombratge d’oscil lador local en un determinat rang de freqüències(span), el que es
visualitzarà a la pantalla és el resultat de la integració del conjunt de components espectrals que ha
efectuat el filtre de resolució. En canvi, si el filtre de resolució té una amplada de banda molt estreta
RBW2, llavors sí que es produirà un efecte discriminador i serà possible la visualització en pantalla
de tots els components espectrals.

La mínima amplada de banda del filtre de resolució, juntament amb les característiques d’estabilitat
de freqüència dels oscil ladors, són els factors que determinaran les prestacions de l’instrument.

Un cop conegut el principi de funcionament de l’analitzador heterodí, passem a estudiar-lo a partir del
seu esquema de blocs.

2.4 Esquema de blocs

L’analitzador d’espectre és bàsicament un sistema receptor de banda ampla. La seva configuració
habitual és com a sistema heterodí, utilitzant diverses freqüències intermèdies (FI), segons s’observa
a l’esquema de blocs simplificat de la figura 2.10.

El senyal que connectem a la seva entrada s’aplica directament a unatenuadorvariable, normalment
amb salts de 10 dB, per tal d’obtenir a la sortida el nivell de potència òptim per atacar el mesclador.
Si el nivell de potència fos massa elevat, el mesclador funcionaria en règim no lineal i, per tant,
obtindríem mesures errònies d’amplitud, a més que ens podrien aparèixer d’altres components
espectrals generats pel mateix mesclador—distorsió harmònica i d’intermodulació—. Per contra, si
el nivell del senyal és massa petit, pot succeir que aquest quedi submergit en soroll i, per tant, ens
sigui molt difícil de poder extreure el senyal d’interès.

El mesclador, com ja hem vist a l’apartat anterior, realitza el producte del senyal present en el port
de RF pel de l’oscil lador local. En aplicar al port d’OL el senyal d’un oscil lador de freqüència fixa,
i al port de RF l’existent a la sortida de l’atenuador, l’efecte final que s’obté és el trasllat i el
desdoblament de l’espectre del senyal del port de RF.

Si a la sortida del mesclador se situa unfiltre de pas bandasintonitzat a la freqüència diferència, a
la seva sortida només tindrem aquest component, ja que el component de freqüència suma haurà quedat
eliminat.

Si retornem a l’esquema de blocs de l’analitzador, observem que aquest procés de conversió de
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Fig. 2.10 Esquema de blocs simplificat de l’analitzador d’espectre heterodí.
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freqüències es realitza tres vegades. Ara bé, a la sortida del tercer mesclador, es connecta un
amplificador per augmentar el nivell del senyal d’abans de connectar-lo a l’entrada d’un altre filtre de
pas banda, que té, però, la peculiaritat de tenir l’amplada de banda variable. Aquest filtre és elfiltre
de resolució, i és el filtre d’amplada de banda més estreta de tota la cadena receptora abans del
detector. Serà sempre sobre aquesta amplada de banda establerta per aquest filtre que realitzarem la
mesura.

A la sortida del filtre es troba unamplificador logarítmic, que, com el seu nom indica, ens dóna un
senyal de sortida que és proporcional al logaritme del senyal d’entrada; per tant, a més d’amplificar,
fa la conversió a dB directament.

A continuació trobem undetector, representat pel símbol del díode; en efecte, el detector utilitza, entre
altres elements, un díode que rectifica el senyal que té a la seva entrada, que recordem que encara és
de RF, de manera que actua a mode de detector d’envolupant, i dóna a la seva sortida un senyal de
baixa freqüència proporcional a l’amplitud de RF del d’entrada.

Ja finalment, abans de connectar-ho a l’eix y de la pantalla de l’analitzador, trobem un filtre de pas
baix, anomenatfiltre de vídeo, i de freqüència de tall variable, que ens permet "suavitzar" el senyal
que s’ha representar, eliminant aquells components de més alta freqüència que poden pertorbar la
mesura. S’ha de tenir ben clar que aquest filtre no redueix el soroll, funció que en canvi sí que fa el
filtre de resolució.

En conclusió, el que presentem a la pantalla de l’analitzador és l’amplitud del senyal d’entrada,
mesurat en l’amplada de banda del filtre de resolució i per a una freqüència concreta. Si, a més, igual
que en l’oscil loscopi apliquem un senyal en dent de serra a l’eix x, que a la vegada ens fa variar la
freqüència dels oscil ladors locals de l’analitzador, l’efecte resultant serà el d’afegir a la representació
de l’amplitud un escombratge en freqüència.

2.5 Precaucions

Tal com es veu a l’esquema de blocs de l’analitzador d’espectre, el senyal d’entrada es connecta
directament a un atenuador variable, d’on va a l’entrada del mesclador. Per tant, i per evitar malmetre
l’instrument, s’han d’adoptar les precaucions següents, que es poden estendre a qualsevol altre
equipament de RF:

1. Abans de connectar un cable a un instrument, s’ha de pensar i tenir una idea aproximada de què
és el que el cable transporta: el nivell de potència i el nivell de corrent continu són els paràmetres
més importants.

2. Valorar si el que tenim en el cable es pot connectar directament o no a l’aparell de mesura sense
deteriorar-lo.
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3. No connectar mai corrent continu a l’entrada de l’analitzador. L’atenuador és un component
resistiu que presenta una impedància d’entrada de 50Ω; si s’hi connecta corrent continu, el que
succeeix és que l’atenuador dissipa aquesta potència de continua i provoca que es deteriori.

4. No connectar cap senyal a l’analitzador que excedeixi la màxima potència admissible de
l’instrument, habitualment de l’ordre de 20 dBm (vegeu les especificacions de l’aparell).

2.6 Unitats de mesura: dB, dBm, dBW, dBµV

En RF la magnitud de mesura més habitual per descriure un senyal és a partir de la potència que lliura
a una càrrega determinada, en comptes de les magnituds de tensió o de corrent, que són les que
s’utilitzen en aplicacions de baixa freqüència. En principi, es podria pensar que aquesta descripció és
una mica artificiosa, però si tenim en compte que els valors d’impedància dels circuits i les línies de
transmissió estan sempre normalitzats a 50Ω en aplicacions professionals i a 75Ω en aplicacions de
consum, llavors el problema queda resolt i, al mateix temps el pas de potència a tensió o corrent
resulta gairebé immediat.

La potència s’obté com el producte de la tensió pel corrent, segons s’indica a l’expressió següent:

(2.5)P(t) v(t) i(t)

i, a la vegada, la tensió i el corrent sobre una impedància determinada es relacionen d’acord amb la
llei d’Ohm; si la impedància no té part imaginària, llavors tenim

La unitat de mesura de potència és el watt, i amb aquesta unitat podem fer les lectures en la pantalla

(2.6)v(t) R i(t) ⇒ P(t) v(t)2

R
i(t)2 R

de l’analitzador de l’espectre del senyal. Ara bé, en comunicacions, atès que els nivells de potència
dels senyals són de l’ordre dels mW, i en molts casos també de µW, resulta més còmoda la utilització
de magnituds logarítmiques, com ara el dB.

El dB es defineix com una relació logarítmica entre dues potències. El valor en dB entre dues
potències, P1 i P2, s’obtè com

(2.7)dB 10 log










P1

P2

10 log(P1) 10 log(P2)
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Per relacionar-ho amb els valors de tensions s’ha de fer ús de la impedància de referència sobre la qual
es defineixen les potències anteriors; per tant, es té que

(2.8)
10 log
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Per al cas que les dues impedàncies de referència siguin idèntiques, per exemple de 50Ω, l’equació
(2.8) es redueix a

(2.9)10 log
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dB

Si ara assignem a P1 un valor de referència d’1 mW, la relació anterior en dB deixa de ser una
magnitud relativa i passa a comportar-se com una magnitud absoluta de potència que anomenarem
dBm

(2.10)dBm 10 log







P
1 mW

De la mateixa manera podem definir d’altres unitats, com ara el dBW per a una potència de referència
d’1 W,

(2.11)dBW 10 log







P
1 W

el dBµV sobre una tensió de referència d’1 µV, etc.

(2.12)dBµV 20 log







V
1 µV
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Les indicacions de l’amplitud del senyal d’entrada que es visualitzen en un analitzador d’espectre són
habitualment de potència i estan expressades en dBm. Segons les prestacions de l’instrument, aquestes
poden ser opcionalment presentades en forma de tensió i en unitats de dBµV sobre una impedància
de referència de 50Ω, valor habitual de la seva impedància d’entrada.

2.7 Introducció al soroll tèrmic

En aquest apartat tractarem de forma introductòria el concepte de soroll i la seva influència sobre les
comunicacions i, en concret, sobre les mesures amb l’analitzador d’espectre.

En comunicacions trobem diferents tipus de soroll; entre els més rellevants cal fer esment delshot i
flicker, produïts en els dispositius semiconductors, que repercuteixen en determinats aspectes i
dispositius com ara el díode làser i el soroll de fase d’oscil ladors, respectivament. Però el soroll
omnipresent en qualsevol sistema de comunicacions és el de tipus tèrmic, capaç d’influir i limitar de
manera decisiva les seves característiques i prestacions.

Per analitzar el comportament del soroll tèrmic el tractament matemàtic que cal aplicar és l’estadístic,
ja que el soroll és un senyal de tipus aleatori. A continuació en descriurem breument les
característiques més importants.

El soroll tèrmic es defineix com:

L’energia cinètica d’un cos de partícules com a resultat de la seva temperatura finita.
Si les partícules estan ionitzades, tenen càrrega elèctrica, i aquesta energia cinètica es
pot acoblar elèctricament a un altre dispositiu, sempre que hi hagi disponible un camí
de transmissió.

La potència disponible, és a dir la velocitat màxima amb què l’energia pot ser extreta del cos, és el
resultat del producte de la constant de Boltzmann k, de valor 1,38 10-23 J/K, per la temperatura T en
kelvins i per l’amplada de banda B del canal de transmissió en Hz. La potència lliurada per un cos a
temperatura T, i expressada en watts, és

(2.13)P kTB [J/s ] [W]

La constant de Boltzmann indica quina és la quantitat de partícules que poden ser acoblades fora del
material per mitjans elèctrics i per grau de temperatura.

Si disposem d’una resistència de valor R, en els seus terminals ens proporcionarà una tensió de soroll
de 0 V devalor mitjà, però amb un valor quadràtic mitjà no nul de valor



76 Radiofreqüència. Una introducció experimental

(2.14)v 2
n 4kTRB

essent B l’amplada de banda d’observació en Hz. La potència disponible, és a dir, la potència lliurada
a una càrrega complexa conjugada situada a temperatura absoluta (T=0K) seria

(2.15)Pn

v 2
n

4R
kTB

de manera que retrobem el valor de potència de l’anterior equació 2.13. Si expressem en dBm aquesta
potència de soroll a unatemperatura estàndard To de 290 K, l’equació 2.15 queda de la forma

(2.16)
P(dBm) 10 log











kToB

1 mW
10 log(kTo) 10 logB 30dB 174dBm/Hz 10 logB

Examinant l’expressió anterior, es pot veure que es compon de dos termes, un amb dimensions de
dBm/Hz equivalent a la densitat espectral de potència de valor kT [W/Hz], més un altre corresponent
al logaritme d’una amplada de banda en Hz del soroll. A partir d’aquests resultats es dedueix que la
densitat espectral de potència del soroll tèrmic, és a dir, la seva distribució en l’espectre de freqüències,
és independent de la freqüència i igual per a totes. Per aquest motiu, el soroll tèrmic és anomenat
tambésoroll blanc, gaussià i de valor mitjà zero.

A mode de resum, podem dir que el soroll tèrmic té les propietats següents:

- valor mitjà zero
- densitat espectral de potència uniforme: kT [W/Hz]
- comportament igual per a totes les freqüències
- potència de soroll lliurada directament proporcional a l’amplada de banda de mesura: com més

gran sigui l’amplada de banda més gran serà la potència de soroll.

Quan s’utilitza l’analitzador d’espectre per mesurar senyals d’interès, amb ells coexisteix una
determinada potència de soroll; en aquest cas, l’amplada de banda de soroll B serà justament l’amplada
de banda del filtre de resolució que estigui seleccionat. Com més gran sigui aquesta amplada de banda,
més gran serà la potència de soroll que es visualitzarà en pantalla. En conseqüència, en el cas de
mesurar un senyal molt feble immers en soroll, s’haurà d’utilitzar una amplada de banda de resolució
molt estreta per reduir al mínim la potència de soroll observable.
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Finalment, quan es fan mesures de soroll en un analitzador d’espectre, s’han de tenir en compte uns
factors de correcció que cal aplicar sobre les mesures en pantalla. En primer lloc, el filtre de resolució
de l’analitzador no és un filtre rectangular ideal, sinó que té un cert comportament gaussià; per tant,
la seva amplada de banda és una mica més gran que la del filtre ideal, de l’ordre d’1,2 vegades. Per
tant, la potència de soroll que mesurem ho serà en una amplada de banda més gran que la del filtre
de resolució. En segon lloc, com que l’analitzador d’espectre utilitza un detector d’envolupant, aquest
ens proporciona per al soroll un valor de potència menor que el real; a més, el mode logarítmic de
presentació de l’analitzador tendeix a amplificar menys els pics de soroll que el senyal; per tant, la
mesura de soroll obtinguda en pantalla és uns 2,5 dB més petita que la real.

Per conèixer el valor real de la densitat espectral de potència de soroll a partir de la presentació en
pantalla de la potència de soroll mesurada en l’amplada de banda de resolució RBW de l’analitzador
s’han d’aplicar les correccions següents:

Lectura (dBm) + 2,5 dB = Potència de soroll mesurada en l’amplada de banda de resolució
(RBW) de l’analitzador.

Finalment, la densitat espectral de potència de soroll serà la potència anterior normalitzada a una
amplada de banda d’1 Hz

Densitat espectral dBm/Hz = Lectura (dBm) + 2,5 dB - 10 log (1,2 RBW)

En la majoria d’analitzadors, com ara l’Advantest R4131B, aquesta correcció es realitza de forma
automàtica en activar la funció [NOISE/Hz].

2.8 Exercicis

1. A partir del manual de l’analitzador d’espectre de què es disposi, responeu les qüestions següents:

a) Quina és la seva precisió en la lectura de freqüències?

b) Disposa d’alguna funció de calibratge de freqüència? En cas afirmatiu, expliqueu-ne la utilitat
i com s’activa.

c) Si connectem a l’entrada de l’analitzador un senyal de 470 MHz i -10 dBm de potència, quina
és la seqüència de tecles que hem de prémer per aconseguir centrar-lo en pantalla amb unspan
de 500 KHz.

d) Descriviu quin és o quins són els procediments per mesurar la potència d’un senyal en pantalla.

e) Quin és el marge de freqüències de l’analitzador i la potència màxima que podem connectar a



78 Radiofreqüència. Una introducció experimental

la seva entrada.

f) Expliqueu les diferències (en el concepte i en els seus efectes) entre el filtre de resolució i el
filtre de vídeo.

2. Calculeu en dBm i mW la potència dissipada en cada una de les resistències següents sobre les
quals s’han mesurat els valors de tensió que s’indiquen.

80 dBµV, sobre 75Ω
160 dBµV, sobre 100Ω
-40 dBµV, sobre 50Ω

3. Expresseu en dBm i en dBW les potències següents : 80 mW, 15 W i 85 nW

4. En cas que tinguem una ona quadrada de tensió, amb període T i cicle de treball—duty cicle—τ/T

Fig. 2.11

(vegeu la figura 2.11):

a) Calculeu el seu espectre. Trobeu la relació en dB entre les potències del primer i el segon
harmònics.

b) Particularitzeu els resultats anteriors per als casosτ/T=50% i τ/T= 20%, amb l’amplitud A=0,5
Vpp.

c) Si aquest senyal provinent d’un generador de 50Ω, mesurat en circuit obert (oscil loscopi
d’alta impedància), el connectem a una càrrega de 50Ω (analitzador d’espectres), calculeu les
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potències en dBm de cadascun dels harmònics.

5. Un generador de RF, de resistència interna de 50Ω, proporciona un senyal de 100 MHz amb una
potència de -20 dBm.

a) Si connectem al generador una càrrega de 600Ω, calculeu la potència i la tensió eficaç lliurades
a la càrrega, i expresseu-les en W i dBm, i en V i dBµV, respectivament.

b) Calculeu el valor de pic (en V) de la tensió a la càrrega. Indiqueu en dB quina és la pèrdua de
potència que es produeix a la càrrega per desadaptació d’impedàncies.

c) Indiqueu en dB el mateix concepte, però ara amb relació a la pèrdua de tensió per desadaptació.
Discutiu el significat del signe de les magnituds obtingudes.

6. Es vol connectar un generador de resistència interna de 50Ω simultàniament a dues càrregues de
50 Ω, de forma que el generador sempre vegi adaptació d’impedàncies. Per fer-ho s’utilitzarà el

Fig. 2.12 Divisor de potència resistiu.

circuit de la figura 2.12, conegut com adivisor de potència resistiu.

a) Calculeu els valors de les resistències del divisor, de forma que es compleixin les condicions
anteriors.

b) Si P és la potència disponible en el generador, calculeu la potència lliurada a cada càrrega.
Expresseu en dB l’atenuació introduïda pel divisor. Justifiqueu si aquest valor es correspon amb
el que s’hauria d’esperar d’un divisor de potència ideal i per què.
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7. Un atenuador és un dispositiu passiu de dos ports que s’utilitza per reduir la potència que volem
lliurar a una càrrega determinada. A més, té la particularitat que presenta adaptació d’impedàncies

Fig. 2.13 Atenuador resistiu.

simultàniament a l’entrada i a lasortida quan s’insereix en un sistema adaptat a 50Ω.

Suposem que tenim un generador de resistència interna de 50Ω, que ens proporciona un senyal
de 20 dBm de potència que volem connectar a un càrrega adaptada, però aquesta només admet una
potència màxima de 10 dBm. Dissenyeu un atenuador de 10 dB, utilitzant la configuració en T de
la figura 2.13, que preservi l’adaptació d’impedàncies a l’entrada i la sortida.

8. Un mesclador ideal (Fig. 2.6) és un dispositiu de tres accessos anomenats RF(radiofreqüència),
OL (oscil lador local) i FI (freqüència intermèdia), de forma que el senyal que proporciona en
el port de FI és el producte dels senyals que es connecten en els altres dos ports.

ffc

X (f)RF

Fig. 2.14

(2.17)yFI(t) xRF(t) xOL(t)
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a) Calculeu, aplicant la transformada de Fourier, l’espectre del senyal yFI(t) per al cas que
xOL(t)=A cos(ωot) i xRF(t) és un senyal de banda limitada, que té un espectre tal com s’indica
a la figura 2.14.

b) A la vista del resultat obtingut, expliqueu quin és l’efecte del mesclador.

2.9 Experiències de laboratori

En el cas habitual que la docència es realitzi en un laboratori equipat amb un determinat nombre
d’analitzadors d’espectre, és molt recomanable tenir-hi instal lada una xarxa de distribució de senyal
de banda ampla que arribi a cada lloc de treball. Això permetrà poder enviar-hi el mateix senyal, tant
si és procedent d’una antena com d’un generador sintetitzat de RF, i alhora simplificar i abaratir el cost
d’instal lació del laboratori. Amb aquest sistema serà possible realitzar més endavant les experiències
amb mescladors i d’altres dispositius i, per exemple, permetre que el senyal d’oscil lador local sigui
comú a tots els llocs de treball.

2.9.1 Utilització simplificada de l’analitzador d’espectre

Connectarem a l’entrada de l’analitzador d’espectre, mitjançant un atenuador de 10 dB, el senyal
procedent d’un sintetitzador de freqüències que es distribueix per la xarxa instal lada en el laboratori.

L’atenuador de 10 dB s’utilitza per protegir l’aparell d’un excés de potència que podria deteriorar les
etapes d’entrada de l’analitzador.

El senyal pot ser un to pur o, segons els casos, podrà estar modulat en amplitud o freqüència, i sobre
ell s’aniran introduint els diversos comandaments i funcions de l’analitzador d’espectre, agrupats de
la forma següent:

a) Lectures de potència

En aquest bloc es tracta de veure la influència dels comandaments denivell de referència, selecció
d’escala vertical, atenuador d’entrada i unitatssobre la mesura de potència del senyal que es
representa en pantalla.

La pantalla presenta una quadrícula de 10 x 10 divisions, escalada verticalment en potència i
horitzontalment en freqüència. Elnivell de referència, habitualment expressat en dBm, fixa el valor
de potència corresponent a la part superior de la quadricula; les lectures de potència es realitzen sobre
aquesta escala, restant del valor del nivell de referència la distància existent, calibrada en dB, entre el
màxim del senyal i la part superior de la quadrícula; el nivell de referència es pot modificar mitjançant
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el teclat o la botonera de l’analitzador. El comandament d’escala verticalens permet seleccionar el
valor de les divisions verticals, alguns valors habituals són 10 dB, 2 dB i 1 dB perdivisió.

El comandament d’atenuador d’entradaserveix per fixar el valor mínim que tindrà l’atenuador intern
de l’analitzador, que recordem (Fig. 2.10) que és el primer subsistema de la cadena receptora. De fet,
en actuar sobre el nivell de referència, és habitual que l’analitzador canviï automàticament el valor de
l’atenuador d’entrada; és evident que si augmentem el nivell de referència, el valor de l’atenuador s’ha
d’incrementar. Ara bé, quan es disminueix el valor del nivell de referència, l’atenuador també va
disminuint de valor fins arribar al valor predeterminat pel comandament anterior; això serveix, entre
d’altres coses, per evitar que un excés de senyal d’entrada pugui malmetre el primer mesclador de
l’analitzador i, al mateix temps, evita que aquest treballi en saturació i generi harmònics i productes
d’intermodulació que falsegin la mesura en pantalla. També s’ha de dir que la indicació del nivell de
referència té en compte la posició de l’atenuador d’entrada, i no s’hi ha de fer cap mena de correcció.

Finalment, i segons el model d’analitzador, és possible canviar les unitats de mesura en pantalla i
passar dels dBm als mW, o bé als dBµV o mV, obtinguts aquests darrers a partir de la potència
mesurada sobre la impedància d’entrada de l’analitzador, habitualment de 50Ω. Models més sofisticats
permeten emmagatzemar el factor d’antena i representar en pantalla directament valors de camp
elèctric en V/m.

b) Lectures de freqüència

En aquest bloc es tractarà de veure la influència dels comandaments defreqüència central, span,
amplada de banda de resolució (RBW), filtre de vídeoi temps d’escombratgesobre la mesura de
freqüència del senyal que es representa en pantalla.

La freqüència centralens indica el valor corresponent al centre de la quadrícula, i s’obté la freqüència
del senyal representat en pantalla a partir de la mesura de la seva distància respecte d’aquest.

El comandament despan ens diu quin és el marge de freqüències d’abast de la quadrícula; per
exemple, unspande 100 MHz amb una quadrícula de 10 divisions ens diu que cada divisió horitzontal
equival a 10 MHz. En altres aparells, en comptes delspanes defineix la freqüència destart i la de
stop, que equivalen als valors freqüèncials dels extrems esquerre i dret de la quadrícula. És evident que
el valor despanconjuntament amb el de la freqüència central, permeten establir una referència precisa
de freqüència sobre la retícula de la pantalla de l’analitzador.

El filtre de resolució, és com ja s’ha dit, l’últim filtre abans de la detecció i és qui determina el nivell
de soroll i la capacitat de resoldre de l’analitzador. Es pot observar fàcilment que si modifiquem en
una dècada la seva amplada de banda, el terra de soroll observat en pantalla es modificarà en uns 10
dB. Per avaluar la seva capacitat de resolució, es pot aplicar a l’entrada de l’analitzador un senyal AM
amb una freqüència de moduladora de 10 kHz; si l’amplada de banda del filtre de resolució és inferior
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a 10 kHz es podran discriminar en pantalla les bandes laterals del senyal AM; si, al contrari
seleccionem una amplada de banda més gran, aquestes quedaran "integrades" amb la portadora.

El filtre de vídeoés un filtre de postdetecció que té la funció de suavitzar la representació en pantalla,
però no pot reduir el nivell de potència de soroll ni augmentar la resolució de la mesura. Té la seva
utilitat a l’hora de fer mesures de soroll, ja que permet fer la mitjana dels pics positius i negatius de
soroll i quedar-se amb una visualització del seu valor mitjà.

Finalment, vinculat amb els anteriors s’ha de fer esment deltemps d’escombratge, expressat en s/div,
que correspon al temps que tarda el feix a desplaçar-se per la pantalla. El temps mínim d’escombratge
és determinat per les amplades de banda dels filtres de resolució i de vídeo: com més estrets siguin
aquestes amplades de banda, més gran haurà de ser el temps d’escombratge per tal de garantir que la
mesura sigui correcta; altrament ens sortirà en pantalla el missatge UNCAL per advertir-nos de la
descoordinació entre els tres comandaments. Aquest temps d’escombratge correspon a la velocitat amb
què fem variar la freqüència del primer oscil lador local de l’analitzador dins dels límits delspan
seleccionat.

2.9.2 Visualització d’espectres de senyals sinusoïdals

Per practicar la utilització dels comandaments de la secció anterior es pot utilitzar el senyal sinusoïdal
procedent d’un sintetitzador de freqüències amb capacitat de modulació en AM i FM. En primer lloc,
utilitzant un to sense modular, se’n pot variar el nivell de potència, passant d’un valor situat a l’entorn
dels 10 dBm a valors de -40 dBm, per posar de manifest la importància del filtre de resolució a fi de
reduir el nivell de potència de soroll i poder "extreure’n" el senyal.

Utilitzant una modulació d’AM de baix índex de modulació es pot fer simultàniament una mesura
temporal d’aquest senyal amb un oscil loscopi i una mesura freqüencial; l’objectiu és posar de
manifest que per a índexs de modulació petits aquesta no es fa evident en la pantalla d’un
oscil loscopi, al contrari del que succeeix en l’analitzador.

De manera anàloga, fent servir un senyal de FM modulat per un to sinusoïdal amb una desviació de
freqüència petita, a la pantalla de l’analitzador s’observa un espectre similar al d’una AM, motivat pel
fet que l’analitzador proporciona una mesura escalar de l’espectre del senyal, i es perd la informació
de fase característica de la FM.

2.9.3 Mesures d’espectres de senyals polsats

Connectarem la sortida de 50Ω d’un generador de funcions del lloc de treball a l’oscil loscopi
d’impedància d’entrada 1 MΩ, seleccionant un senyal quadrat de 0,5 Vpp de tensió en circuit obert,
amb offset0 V i 2 MHz de freqüència. Un cop establerts aquests paràmetres connectarem una T a
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l’entrada de l’oscil loscopi amb un cable a l’entrada de l’analitzador d’espectre, seleccionant unspan
de 20 MHz amb una freqüència central de 2 MHz. Es tractarà de mesurar el seu espectre i comparar-lo
amb el teòric.

Un cop fet això, actuarem sobre el comandament deduty cicle del generador de funcions fins
aconseguir un pols positiu de duradaτ=200 ns; a continuació mesurarem la freqüència i el període T
d’aquest senyal. Tot seguit mesurarem de nou l’espectre, comparant-lo amb el teòric. Sobre
l’analitzador comprovarem la correspondència temps-freqüència variant la durada del polsτ (cicle de
treball) i el període T (freqüència).

2.9.4 Mesures d’espectres de senyals polsats de radiofreqüència

Utilitzant com a generador un sintetitzador de RF que permeti modulacions d’amplitud amb un índex
de modulació del 100 %, utilitzarem com a senyal modulador un senyal rectangular de 10 kHz per
generar un pols de RF d’uns centenars de MHz de freqüència central. Aquest senyal es distribuirà per
la xarxa, i es tractarà de mesurar el seu espectre comprovant que es correspon amb el de la funció sinc
centrada a 100 MHz. A la figura 2.15 s’observa la mesura en escala lineal feta amb l’analitzador

Fig. 2.15 Espectre mesurat en escala lineal d’un senyal polsat de RF.

d’espectre d’un pols de RF.



852 L’analitzador d’espectre de radiofreqüència

2.9.5 Observació de l’espectre radioelèctric: serveis de telecomunicació

Un aspecte interessant de l’analitzador d’espectre és la seva utilització com a receptor de banda ampla
apte per explorar la utilització de l’espectre radioelètric i la ubicació dels diferents serveis de
telecomunicació d’acord amb la normativa internacional de la UIT i la pròpia de l’Estat.

L’equipament necessari per dur-ho a terme consisteix bàsicament en una antena de banda ampla que
es connecta directament a l’entrada de l’analitzador. Una antena típica podria ser una discon amb la
qual s’aconsegueix una amplada de banda de recepció de 50 MHz a 1.300 MHz (Televés, ref. 6590),
o bé es podrien utilitzar d’altres antenes de tipus logoperiòdic, o les típiques Yagi’s de televisió.

Fig. 2.16 Antena de tipus discon.
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La radiodifusió de senyals de TV i ràdio

A Barcelona, la radiodifusió de TV es realitza a través dels equips instal lats a la Torre de
Collserola, i utilitzant actualment les tradicionals bandes de VHF i UHF.

Les grans amplades de banda del VHF (30 - 300 MHz) i de l’UHF (300 - 3.000 MHz) han fet
necessari subdividir-les en d’altres subbandes i establir una altra denominació de més fàcil ús. Així,
la nomenclatura habitual que existeix per als serveis de radiodifusió de TV i de FM comercial és
la de banda I, II i III per al VHF i la de banda IV i V per a l’UHF i, a més, cadascuna d’aquestes
subbandes es divideix en un nombre determinat de canals, d’acord amb l’esquema següent:

Banda I
Marge de freqüències: de 47 MHz a 68 MHz
Servei: Canals de TV, de 7 MHz d’amplada de banda
Numeració: Canals del 2 al 4

Banda II
Marge de freqüències: de 87,5 MHz a 107,8 MHz
Servei: FM comercial, amb 75 kHz de desviació de freqüència i 300 kHz

d’amplada de banda, amb canalitzacions múltiples de 100 kHz
Numeració: Canals del 2 al 56

Banda III
Marge de freqüències: de 174 MHz a 230 MHz
Servei: Canals de TV, de 7 MHz d’amplada de banda
Numeració: Canals del 5 al 12

Banda IV
Marge de freqüències: de 470 MHz a 622 MHz
Servei: Canals de TV, de 8 MHz d’amplada de banda
Numeració: Canals del 21 al 37

Banda V
Marge de freqüències: de 622 MHz a 862 MHz
Servei: Canals de TV, de 8 MHz d’amplada de banda
Numeració: Canals del 38 al 69
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Per als canals de les bandes I, III i IV/V, el paràmetre més característic és la freqüència de la
portadora de vídeo; la distància d’aquesta respecte del límit inferior del canal és d’1,25 MHz en
tots ells; per tant, amb aquestes dades és possible determinar per a qualsevol canal quina és la
freqüència de la portadora de vídeo.

Aquesta situació, però, canviarà aviat, ja que elQuadre Nacional d’Atribució de Freqüències
elaborat per la Secretaria General de Comunicacions seguint les directrius de la UIT, estableix que
els equips emissors i reemissors de TV amb potències inferiors als 100 W han d’abandonar la
banda del VHF (bandes I i III), abans de l’1 de gener de 1995, i els de potència superior als 100
W ho hauran de fer abans de l’1 de gener del 2000, ja que a partir d’aquesta data aquesta banda
de freqüències passarà a ser ocupada pel servei mòbil terrestre i, per tant, tota la radiodifusió de
TV es farà en les bandes IV i V.

Finalment, pel que fa a la radiodifusió d’AM comercial, les bandes de freqüències assignades són:

- Ona llarga: de 150 kHz a 285 kHz
- Ona mitja: de 535 kHz a 1.605 kHz, canals de 9 kHz d’amplada de banda
- Ona curta: de 3,95 MHz a 26,1 MHz

El treball de laboratori consistirà a:

a) Identificar les freqüències de les portadores de vídeo i d’àudio dels canals de TV que es reben
en el laboratori, mesurant les potències amb què arriben; a partir d’això deduirem el número
de canal i la banda de freqüències d’emissió.

b) Identificar diferents emissores de ràdio d’ona curta.

c) Identificar serveis de radiotelefonia privada mòbil en la banda de 862 a 960 MHz.

d) Identificar serveis de radionavegació aèria.

e) Identificar serveis de telefonia mòbil analògica i digital.

Alguns analitzadors d’espectre incorporen una sortida d’àudio que es correspon amb la sortida del
detector de l’analitzador; aquest actua com a desmodulador d’AM i, en alguns casos, ho pot ser de FM,
de forma que és possible escoltar les emissions radiofòniques. Per fer-ho, s’ha de tenir en compte de
fixar una amplada de banda de resolució més gran de 20 kHz —amplada de banda d’àudio— per poder
escoltar amb nitidesa el senyal.
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3 Interferència i compatibilitat electromagnètica

3.1 Objectiu

L’objectiu del tema és introduir la problemàtica existent sobre la mesura de la compatibilitat
electromagnètica (EMC) d’aparells elèctrics i electrònics, com també els criteris bàsics per a la seva
eliminació. En concret, s’estudiarà la mesura de la interferència radiada de diferents equips, utilitzant
com a element de mesura l’analitzador d’espectres amb detector de quasipic i les antenes bicònica i
logoperiòdica.

3.2 Introducció a la problemàtica EMI/EMC

La interferència electromagnètica (EMI)és una part concreta del concepte més general de
compatibilitat electromagnètica (EMC). Per compatibilitat electromagnètica s’entén aquella seguretat
que un sistema determinat pot continuar operant sense degradar-se en un entorn de radiacions
electromagnètiques, a la vegada que no contribueix a la degradació d’altres sistemes del seu entorn.

La interferència electromagnètica, com el seu nom indica, s’aplica al resultat dels efectes provocats
per senyals no generats intencionadament que produeixen avaries o mals funcionaments en d’altres
sistemes situats en el seu entorn.

Podem trobar molts tipus d’exemples d’ambdues situacions. Un forn de microones, si està ben blindat,
concentra tota l’energia electromagnètica (700 W a 2,45 GHz) en el seu interior i sobre l’aliment que
es vol cuinar; si es degrada el seu blindatge, part de la potència de RF que genera és radiada cap a
l’exterior, cosa que provoca una certa interferència (EMI) que pot afectar les persones que hi ha al seu
entorn, o a d’altres equips electrònics propers. Un telèfon mòbil pot operar correctament en un entorn
urbà, però pot deixar de fer-ho si el situem al costat d’una estació transmissora de TV o ràdio; si el
seu blindatge no és prou adequat, un ambient amb gran densitat de potència de RF pot interferir en
els seus components i provocar-ne el mal funcionament o fins i tot el seu deteriorament: no és
compatible en l’entorn (EMC).
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El tema EMI/EMC és prou important i ha motivat l’establiment d’una directiva europea de la UE, que
havia d’entrar en vigor l’1 de gener de 1992, amb un període introductori d’un any abans de la seva
aplicació definitiva el 31 de desembre de 1992; la realització d’esmenes a aquesta directiva ha provocat
que s’hagi endarrerit la seva entrada en vigor fins al 31 de desembre de 1995. Per tant, tots els
fabricants d’equips elèctrics i electrònics hauran de complir aquesta normativa per tal de poder
homologar els seus productes. Això afecta tant els fabricants d’instrumentació biomèdica, com els
fabricants de neveres, rentadores, equips de comunicacions, etc. tant pel que fa a la possibilitat de
generar interferències com de ser susceptibles de rebre-les. Això obligarà que els fabricants s’equipin
amb instruments de mesura adequats per poder certificar els seus productes, o bé recorrin a d’altres
organismes, com ara el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de la Generalitat de Catalunya,
perquè els en faci la certificació corresponent.

Pel que fa a l’origen de les fonts electromagnètiques d’interferència, aquestes poden sernaturals, com
ara els llamps, soroll còsmic, etc.;artificials intencionades, com ara les emissores de ràdio, radars, etc.;
i artificials no intencionades, com els electrodomèstics, els ordinadors, els fluorescents, etc.

Quant al mitjà de propagació de les interferències, podem distingir laradiació electromagnètica(en
què no hi ha connexió física), d’antena a antena, de xassís a antena, d’antena a línia, etc.; i laradiació
conduïda, en xarxa elèctrica, masses comunes, etc.

El receptor de la interferència pot ser natural: persones, animals, plantes; o bé productes manufacturats,
equips, aparells, instruments, etc. A més, per al receptor, es distingeix lasusceptibilitat, com a funció
espectral que defineix els nivells per sota dels quals no es produeix cap mena de dany, i la
vulnerabilitat, conjunt de característiques que defineixen com s’han de superar els nivells de
susceptibilitat per tal de produir danys irreparables en el sistema.

La prevenció d’aquests problemes passa per:

1. Reduir els nivells d’emissió de qui els produeix: → blindatges
2. Limitar la trajectòria de propagació: → aïllaments
3. Protegir el receptor: → blindatges i aïllaments

3.3 Mesures d’EMI/EMC radiada

Les mesures EMI conduïdes consisteixen a obtenir els valors de tensió i corrent, o bé el de la
impedància de transferència, utilitzant tècniques pròpies de BF.

En aquest tema ens limitaren a les mesures d’EMI radiada, que consisteixen en les mesures dels camps
elèctric i magnètic generats pels dispositius.

La configuració de mesura més bàsica és la d’una antena receptora i un equip receptor de banda ampla.
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Existeixen instruments específics per a aquestes mesures, però en la majoria de casos un analitzador
d’espectres amb unes característiques determinades pot acomplir aquesta funció.

Per fer la diagnosi inicial d’un equip, o d’una part d’ell (una placa de circuit imprès), pot ser suficient
la utilització d’una sonda receptora connectada a un analitzador d’espectre. Un cop acabat l’equip es
fa una avaluació preliminar utilitzant una cambra anecoica de RF, o bé un espai obert sense reflexions,
on se situa una antena receptora que recull, en diferents posicions i en funció de la freqüència, la
radiació de l’equip. L’avaluació final s’ha de realitzar complint la normativa del Comitè Internacional
Especial per a les Pertorbacions Radioelèctriques (CISPR), que defineix quin ha de ser l’entorn de la
mesura i quin ha de ser el procediment a aplicar. Si un equip no supera aquesta avaluació final s’ha
de repetir el procés iterativament i aplicant-hi les correccions necessàries fins que convergeixi.

3.3.1 Antenes

Les antenes que s’han d’utilitzar per a la mesura han de ser de banda ampla. Així, s’utilitzen antenes
d’espira que operen de 10 kHz a 30 MHz; antenes bicòniques, de 30 MHz a 300 MHz; logoperiòdi-
ques, de 300 a 1 GHz; o bé dipols amb braços de llargada extensible. Les mesures es realitzen per
diferents angles d’orientació, alçades de l’antena respecte del terra, polarització, etc., sempre amb
l’objectiu de mesurar, en el cas pitjor, quin és el nivell màxim de radiació de l’equip que es mesura.

Per a cada antena es defineix el paràmetre denominatfactor d’antena(AF) com la relació de calibratge
de transducció de l’antena, relacionant el mòdul del camp elèctric E que es mesura, de dimensions
V/m, amb la tensió V obtinguda en els terminals de l’antena produïda per aquest camp elèctric, és a
dir,

(3.1)AF
E
V

; [m 1]

El seu marge de variació pot anar de 0 dB a +60 dB; valors petits indiquen una bona sensibilitat,
mentre que factors d’antena elevats denoten una antena poc sensible. Aquest paràmetre es pot
relacionar amb la longitud efectiva de l’antenale i amb la seva eficiènciaAe, de la forma

(3.2)AF
1

le Ae

, amb Ae

VL

Vo

essentVL la tensió induïda per l’antena sobre la càrrega iVo la tensió induïda en circuit obert. Valors
típics de factors d’antena són els que es representen a la taula 3.1.
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L’entorn òptim per fer-ho seria una cambra de Faraday(cambra tancada de parets totalment

Taula 3.1 Factors d’antena típics.

Antena 30 - 200 MHz 0,2 - 1 GHz 1 - 10 GHz

Dipol sintonitzable -2, +14 dB +14, +28 dB

Dipol de banda ampla 0, +18 dB

Bicònica +7, +18 dB

Logoperiòdica +17, +26 dB +2, +48 dB

metàl liques), en la qual totes les tensions d’alimentació que hi arribessin estiguessin molt ben
filtrades i, per tant, no sotmèsa a cap mena de pertorbació exterior. Si a més s’han de fer mesures de
radiació, l’interior d’aquesta cambra de Faraday hauria d’estar revestida dematerial absorbent de RF,
per tal de donar-li la característica de cambra anecoica i evitar les reflexions d’ones en les seves parets
i, per tant, la propagació multicamí, que pertorbarian la mesura.

Un sistema de mesura "personal" pot obviar aquest requisit i utilitzar un lloc obert lliure d’elements
que afavoreixen les reflexions i deixar-lo reduït a un conjunt d’antenes i un analitzador d’espectre
adequats.

Les característiques que ha de complir un analitzador d’espectre per aquest tipus de mesura són, entre
d’altres, tenir una amplada de banda mínima de 10 kHz a 2,2 GHz per poder recollir àmpliament la
distribució espectral dels senyals interferents; incorporar, a més de les deteccions de pic(peak) i de
valor mitjà (average), la de quasipic(quasi peak); una bona sensibilitat per poder detectar senyals
febles, especialment a freqüències altes; un gran marge dinàmic per poder mesurar simultàniament
senyals molt i poc intensos; bona precisió en la mesura; compensació automàtica del factor d’antena
(dBµV/m) i amplades de banda de resolució a 6 dBespecífics de 200 Hz, 9 kHz i 120 kHz.

3.3.2 Detectors

Les diferències i aplicacions entre els diferents modes de detecció vénen determinades per les
característiques de la interferència mesurar.

Els senyals interferents poden ser de diversos tipus, però podem fer-ne una classificació sobre la base
de la seva periodicitat i durada. Podem tenir polsos esporàdics de durada variable i amb valors de pic
grans o petits, i podem tenir polsos repetitius amb diferents valors de pic.

Segons quin sigui el sistema, pot ser més perjudicial tenir com a interferència un senyal periòdic de
poca potència que un senyal puntual de gran amplitud. L’elecció del tipus de detector dependrà de les
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característiques del senyal interferent.

Un detector de pic, com el seu nom indica, és un detector molt ràpid (constant de temps petita), de

Detecció de pic

Detec. de quasipic

Detec. valor mitjà

Fig. 3.1 Respostes de detectors diferents a un mateix senyal periòdic.

manera que és més sensible als valors màxims del senyal que als més petits.

El detector de valor mitjà, s’utilitza en els casos en què el valor mitjà de la interferència és més
perjudicial que el valor de pic, i es caracteritza per tenir una constant de temps gran, cosa que li
proporciona un efecte d’integrador del senyal rebut.

El detector de quasipic (QP) és el que més es fa servir en sistemes de mesura EMI i es defineix com
la fracció del valor de pic en una amplada de banda; aquesta fracció es fa més gran i s’acosta a la
unitat quant més gran és la freqüència de repetició dels pics del senyal interferent. Podem dir que és
una mena de detector de pic que es descarrega entre pic i pic del senyal interferent; com més repetitius
siguin els polsos menys diferències hi haurà entre les respostes de pic i QP, mentre que, en el cas
contrari, les diferències seran més grans. A la figura 3.1 es recullen les diferències entre les respostes
dels tres detectors a un mateix senyal.

A la taula 3.2 es resumeixen les especificacions més rellevants que han de complir els sistemes de
mesura que utilitzen la detecció QP i que segueixen la norma CISPR-16(77) i l’equivalent espanyola
UNE-20-503-84.

3.4 Valors límit de radiació permesa

Els diversos organismes nacionals i internacionals, apliquen normatives pròpies en què s’especifiquen
els valors màxims de radiació permesos per als diversos aparells elèctrics. Com hem dit, la Comunitat
Europea ha elaborat una directiva pròpia que especifica uns nivells màxims. Totes aquestes normatives
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acostumen a distingir dos tipus d’equipament: el declasse A, d’ús comercial, i el declasse B, d’ús

Taula 3.2 Especificacions del detector de quasi-pic.

Banda de freqüències A: 10 - 150 kHz B: 0,15 - 30 MHz C: 30 - 300 MHz
D: 0,3 - 1 GHz

Amplada de banda a 6 dB 200 Hz 9 kHz 120 kHz

Detector QP: constant de càrrega 45 ms 1 ms 1 ms

Detector QP: constant de descàr-
rega

500 ms 160 ms 550 ms

Factor de sobrecàrrega abans de la
detecció

24 dB 30 dB 43,5 dB

Factor de sobrecàrrega després de
la detecció

6 dB 12 dB 6 dB

Taula 3.3 Valors límits de radiació permesa mesurats a una distància de 10 m.

Freqüència
(MHz)

Alemanya
(dBµV/m)

EUA
(dBµV/m)

Japó
(dBµV/m)

Canadà
(dBµV/m)

CE
(dBµV/m)

A B A B A B A B A B

30 - 41 64 34 40 30 40 30 40 30 40 30

41 - 68 40 34 40 30 40 30 40 30 40 30

68 - 88 64 34 40 30 40 30 40 30 40 30

88 - 174 64 34 44 34 40 30 44 34 40 30

174 - 216 40 34 44 34 40 30 44 34 40 30

216 - 300 40 34 47 36 40 30 47 36 40 30

230 - 470 64 37 47 36 47 37 47 36 47 37

470 - 760 45 46 47 36 47 37 47 36 47 37

760 - 1.000 59 - 57 46 47 36 47 37 47 36 47 37

domèstic. A la taula 3.3 s’indiquen els valors màxims de camp elèctric permesos, mesurats a una
distància de 10 m de l’equip, que es refereix als grups de productes relacionats amb les tecnologies
de la informació, industrials, científics i mèdics.
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Aquests valors de camp elèctric, expressats en dBµV/m, corresponen a valors mesurats en camp llunyà;
per tant, en aquesta situació el camp elèctric varia amb la distància com 1/r; això vol dir que una
variació en distància d’una dècada equivaldrà a una variació de 20 dB d’aquests valors.

Finalment, a la taula 3.4 es relacionen els valors màxims de radiació permesos segons la norma
CISPR-22, relativa als equips utilitzats en les tecnologies de la informació, mesurats amb un detector

Taula 3.4 Valors màxims de radiació permesa (norma CISPR-22).

Classe A 30 MHz - 230 MHz 30 dBµV/m d= 30 m

230 MHz - 1 GHz 37 dBµV/m

Classe B 30 MHz - 230 MHz 30 dBµV/m d= 10 m

230 MHz - 1 GHz 37 dBµV/m

de quasipic.

La mateixa norma especifica, quant al sistema de mesura, que el soroll d’ambient, és a dir, el senyal
rebut quan el dispositiu que es mesura està desconnectat, estigui 6 dB per sota dels valors màxims
especificats a la taula anterior.

La certificació EMI és un procés idoni per ser automatitzat i controlat per ordinador, ja que es tracta
de fer un gran nombre de mesures en un marge de freqüències molt ampli, i per a diferents
polaritzacions d’antena i distàncies d’aquesta respecte al terra. L’automatització de mesures es basa
en la utilització del bus GPIB(general purpose instrumentation bus), bus inicialment desenvolupat per
Hewlett Packard amb la denominació HPIB i posteriorment estandarditzat per l’Institute of Electrical
and Electronic Engineers (IEEE). Es tracta d’un bus paral lel de 8 bits, més diverses línies de control
i gestió del bus.

La majoria d’instruments acostumen a portar la interfície GPIB i, per tant, totes les seves funcions
poden ser comandades mitjançant el bus des d’un ordinador. Un sistema automàtic de mesura
controlaria, mitjançant motors, la posició de l’antena i de l’equip sota prova, la programació de
l’analitzador d’espectre o receptor equivalent i l’adquisició de dades corresponent i el seu
emmagatzematge.

3.5 Blindatges i components de filtratge

Dintre dels aspectes de disseny d’un determinat equip o component, a més dels relatius a la seva
funcionalitat i les seves prestacions, cal incloure els referents a la compatibilitat electromagnètica, en
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els seus dos vessants: de susceptibilitat i d’interferències generades, que poden arribar a ser de més
dificultat que no pas els merament electrònics. El blindatge dels equips i circuits electrònics i el filtrat
correcte de les tensions d’alimentació i de control són indispensables en el procés de disseny i en
formen part indiscutiblement.

El blindatge es basa en la propietat de les ones electromagnètiques de ser reflectides en incidir sobre
un conductor perfecte, pel fet que el camp elèctric és nul a l’interior d’un conductor ideal, o bé
s’atenua exponencialment en funció de la profunditat de penetracióδ en un conductor imperfecte

(3.3)δ 1

π fµσ
; m

essent f la freqüència, µ la permeabilitat magnètica iσ la conductivitat.

Blindar un determinat equip o subsistema consisteix a tancar-lo hermèticament —des del punt de vista
elèctric— dins d’una caixa de parets conductores; depenent de la qualitat del conductor s’evitarà, en
major o menor mesura, la radiació cap a l’exterior dels senyals existents a l’interior, a la vegada que
se’l protegeix de qualsevol pertorbació externa que el pugui afectar.

D’acord amb aquest principi, operen les anomenadesgàbies de Faraday, recintes metàl lics
perfectament aïllats, a l’interior dels quals s’assoleix un entorn electromagnètic "net" apte, entre
d’altres aplicacions, per a la certificació EMI.

Com hem dit, la qualitat del blindatge depèn principalment de la qualitat del conductor utilitzat. Els
conductors reals presenten unes impedàncies intrínsiques de valor

(3.4)
Zm

π fµo

σ
(1 j)

inversament proporcional a l’arrel quadrada de la seva conductivitat. En incidir-hi una ona
electromagnètica, que en principi suposarem plana —camp elèctric i magnètic relacionat per la
impedància d’onaηo—, part d’ella serà reflectida però part d’ella serà transmesa i experimentarà una
certa atenuació motivada pel valor finit de la conductivitat del material.

En el cas que en l’ona electromagnètica incident predomini el camp magnètic, aquest penetrarà a
l’interior del conductor sense dificultats i només podrà ser atenuat al seu interior si el conductor
presenta una permeabilitat magnètica elevada, situació que es dóna en materials ferromagnètics i que
són els que s’hauran d’utilitzar en aquest cas.
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En el cas dual en què el predomini sigui del camp elèctric, la situació és anàloga a la de l’ona plana,
el camp E és reflectit eficaçment pel conductor i la part que és transmesa experimenta una atenuació
exponencial deguda a les pèrdues per conducció del material. En aquest cas, s’ha de triar un bon
conductor amb un gruix més gran que el de la seva profunditat de penetracióδ a la freqüència
d’operació més elevada.

En l’àmbit comercial podem trobar gran varietat de materials per a blindatges, des de trenes
conductores fins a juntes metàl liques, cintes de goma carregades amb material absorbent, o bé cintes
de goma amb una fina malla de conductors que el travessen.

Habitualment tots aquests components serveixen per garantir un bon contacte elèctric entre les tapes
de les caixes que tanquen l’equip o circuit imprès, evitant discontinuïtats o escletxes que en podrien
debilitar el blindatge.

També podem trobar reixes de ventilador dissenyades especialment per facilitar el flux d’aire, però que
bloquegen el pas del camp elèctric, i d’altres components similars.

És important tenir en compte que, a freqüències elevades, qualsevol escletxa que resti oberta en el
blindatge de l’equip pot actuar a mode d’antena sempre que les seves dimensions siguin comparables
a la longitud d’ona. En aquest sentit, un dels punts que s’ha cuidar més en el disseny d’un forn de
microones domèstic és precisament el de la porta d’accés; un bon disseny electromagnètic és essencial
per evitar la radiació paràsita del senyal de 2,45 GHz cap a l’exterior.

A més dels aspectes de blindatge, s’han de tenir en compte els de filtratge i molt especialment els dels
cables d’alimentació dels equips o subsistemes. Si bé la seva influència és més notòria com a camí de
propagació de l’EMI conduïda, en el cas que aquesta sigui de radiofreqüència es pot produir, a més,
la seva radiació pels mateixos cables d’alimentació, la qual cosa incrementa la pertorbació.

Fig. 3.2 Condensador passamurs: model físic i circuit equivalent.

Un dels components de filtratge més indispensables en RF és el condensador passamurs. Consisteix
en un condensador cilíndric que presenta capacitats des del centenar de pF fins a desenes de nF, amb
freqüències de ressonància molt elevades. Està format per un cilindre metàl lic omplert de material
dielèctric que es connecta a massa; seguint l’eix del cilindre es disposa un conductor metàl lic que
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el travessa a on es connectarà el senyal que es vol filtrar, tal com s’indica a la figura 3.2, i s’obté el
valor de capacitat esmentat entre aquest conductor i massa.

El muntatge d’aquest condensador es realitza fent un forat a la paret de la caixa, soldant-hi el cilindre
exterior; la tensió d’alimentació es connecta en el terminal central, i així s’aconsegueix que només els
senyals de baixa freqüència surtin o entrin a la caixa blindada, i que els de RF es derivin a massa a
través del condensador passamurs.

En trobem aplicacions típiques a tots els circuits actius de RF, amplificadors, oscil ladors, etc., ja que
és un element indispensable en el circuit de polarització.

D’altres elements més adequats per al filtratge dels camps magnètics són cilindres de ferrita foradats
en el seu eix, per on s’introdueix el cable d’alimentació; el material ferromagnètic fa un bloqueig per
absorció del camp magnètic i n’evita la propagació.

Sobre aquests principis bàsics podem trobar diversitat d’elements adequats per al filtratge dels camps
electromagnètics en conductors, que n’eviten la propagació i la radiació, del tot indispensables en
qualsevol disseny.

3.6 Equipament de mesura necessari

En aquest apartat farem esment de l’equipament de mesura disponible a l’EUPBL amb què es realitzen
les experiències de laboratori. Aquest equipament és força genèric i no difereix gaire del que puguin
oferir d’altres fabricants d’instrumentació EMI.

Els equips que es poden utilitzar per mesurar l’EMI generada per diversos subsistemes són els
següents:

a) Antena bicònica, ref. CHASE VBA 6106:

És una extensió del dipol gruixut, en què l’increment del seu diàmetre suposa un augment notable
de la seva amplada de banda. Té polarització lineal, amb un diagrama de radiació omnidireccional
en el pla H i bidireccional en el pla E. S’utilitza habitualment per fer mesures de polarització
horitzontal, però també es pot utilitzar en vertical, sempre que la seva part més baixa estigui a 1,5
m com a mínim de terra; si queda més a prop, el seu factor d’antena es pot veure modificat.

Característiques:

Bw: 30 - 300 MHz
Impedància: 50Ω
Factor d’antena: 19,1 dB a 30 MHz; 5,8 dB a 70 MHz; 19,6 dB a 300 MHz
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Connector: N femella
Llargada: 1,32 m
Diàmetre del con: 600 mm
Profunditat: 840 mm

Fig. 3.3 Antena bicònica.

Pes: 1,26 kg

b) Antena logoperiòdica, ref. CHASE UPA 6108:

Consisteix en una bateria de dipols en disposició logoperiòdica, de forma que totes les seves
dimensions creixen en proporció a la seva distància a l’origen, de tal manera que les longituds i
separacions dels elements adjacents estan relacionades per un factor d’escala; pel que fa a
l’alimentació, aquesta s’ha de realitzar alternant la fase dels elements, a fi d’assolir un màxim de
radiació a l’extrem en què els dipols són més curts.

Característiques:

Bw: 300 - 1.000 MHz
Impedància: 50Ω
Factor d’antena: 15,5 dB a 0,3 GHz; 18,5 dB a 0,5 GHz; 23 dB a 0,8 GHz; 25,5 dB a 1 GHz
Guany respecte del dipolλ/2: 4 dB
Relació davant/darrere: 15 dB
VSWR: < 2
Llargada: 900 mm
Amplada: 490 mm
Dimensió de l’element més llarg: 235 mm
Pes: 1,25 kg
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Fig. 3.4 Antena logoperiòdica.

c) Trípode i suport per al muntatge de les antenes

d) Analitzador d’espectre ADVANTEST, model R3361A:

Bw: 9 kHz - 2,6 GHz
RBW (a 3 dB): 30 Hz - 1 MHz
RBW CISPR (a 6 dB): 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz
Correcció de factor d’antena incorporat.

Aquest analitzador cobreix àmpliament la banda d’operació de les antenes de 30 MHz a 1 GHz i
incorpora, segons la norma CISPR-22, el detector de quasipic. Entre d’altres funcions permet
emmagatzemar en una taula en memòria, el factor d’antena corresponent a l’antena que s’utilitzi
representant directament en pantalla els valors de camp elèctric en V/m.

L’emplaçament del sistema de mesura està ben definit pel CISPR, tal com s’indica a la figura 3.4. Si
bé en un centre docent pot ser difícil l’habilitació d’un espai que compleixi estrictament la normativa,
s’ha de tenir en compte que l’objectiu docent del tema és ensenyar a l’estudiant els efectes de l’EMI
radiada i els seus principis bàsics de mesura, i no "certificar" un determinat equip. Per aquesta raó, una
aproximació a l’entorn normatiu de mesura pot ser més que suficient per a l’objectiu docent.

El procediment de mesura consisteix a seleccionar un marge de freqüències petit en què el nivell de
soroll rebut, amb l’aparell objecte de prova desconnectat, estigui 6 dB per sota del valor límit establert
per la norma; a continuació es connectarà l’aparell i s’observarà l’aparició o no d’interferències en
aquest marge de freqüències.
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3.7 Exercicis

Pla conductor metàl·lic

Antena bicònica (receptora)

Dispositiu que es mesura

Taula giratòria

Fig. 3.5 Disposició del sistema de mesura normalitzat.

1. Expliqueu les diferències entre un detector de pic i un de quasipic. Quines han de ser les amplades
de banda de resolució de l’analitzador per fer-ne una mesura d’acord amb la normativa?

2. Definiu el factor d’antena. Expliqueu-ho per al cas d’un dipol enλ/2 amb un factor d’antena d’1,8
a 1.200 MHz. Quina seria la lectura de camp elèctric que obtindríem en un analitzador d’espectre
quan a una distància de 18 m de l’antena anterior se situés una font de radiació de 60 dBµV/m a
1.200 MHz, si se supos que l’antena es connecta a l’analitzador mitjançant un cable de 15 m que
presenta una atenuació de 13 dB/100 m?

3. Per poder homologar un ordinador tipus PC, indiqueu quins haurien de ser els requeriments quant
a EMI/EMC que hauria de complir per poder ser comercialitzat a Europa.

4. Un habitatge es troba en les proximitats del radar d’un aeroport. La distància entre la casa i
l’antena és de 100 m. El radar opera a 4 GHz i transmetent una potència d’1 kW mitjançant una
antena de 40 dB de guany. La velocitat de rotació de l’antena és d’1 volta per minut. Un lòbul
secundari de l’antena il lumina uniformement la totalitat de la casa durant 20 s a cada volta
d’antena; la potència radiada per aquest lòbul és 20 dB inferior a la del lòbul principal.

Determineu si els habitants de la casa corren el risc de sofrir algun efecte biològic nociu degut a
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la radiació de l’antena.

Fig. 3.6 Disposició referida a l’exercici 4.

3.8 Experiències de laboratori

Totes les mesures es realitzaran situant l’antena receptora a una distància de 3 m de l’equip objecte
de prova; per tant, per poder comparar els valors mesurats, que suposarem de camp llunyà, amb els
de la norma, establerts per a una distància de 10 m, haurem de traslladar-los matemàticament a aquesta
nova distància aplicant el criteri ja establert. Es tracta d’esbrinar si els aparells de test compleixen o
no la normativa, i especificar per a cadascun els aspectes següents:

a) Marge de freqüències en què s’ha fet la mesura (start, stop, span, RBW, etc.).

b) Nivell de soroll ambient.

c) Distància de mesura.

d) Valors de camp elèctric mesurats directament per l’analitzador amb la correcció del factor
d’antena i utilitzant el detector de pic, i els mateixos normalitzats per a una distància de 10 m.

e) Igual que l’apartat anterior, però per al cas d’utilitzar el detector de quasipic.
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Equips per a caracteritzar:

1. Un generador d’espurnes:Consisteix en una bugia d’automòbil, connectada en sèrie amb
la seva bobina corresponent. Mitjançant un circuit temporitzador fet amb un 555, s’aplica un
tren de polsos al circuit de baixa tensió de la bobina, que provoquen l’espurna en la bugia.
Mitjançant un potenciòmetre i uns interruptors és possible variar la freqüència de repetició de
l’espurna.

2. Una placa amb un microprocessador:Consisteix en una placa de circuit imprès en la qual
hi ha muntat un microcontrolador 8051 amb els seus perifèrics.

3. Oscil ladors a 800 MHz:Es disposa de dos oscil ladors de RF idèntics, a excepció del
circuit de polarització; en un cas, l’alimentació externa de 15 V s’introdueix directament amb
cables dins de la caixa, mentre que en l’altre cas s’utilitza un condensador passamurs, ambdós
amb la seva sortida connectada a una càrrega de 50Ω.

3.8.1 Finalitat del detector de quasipic

— Amb l’antena bicònica, explorar el marge de 30 MHz a 300 MHz utilitzant com a equip interferent
el generador d’espurnes. Amb el detector de pic, mesurar els nivells de camp elèctric rebut, en
variar la freqüència de repetició de l’espurna.

Nota: Les seqüències de mesura que s’indiquen corresponen a les de l’analitzador
Advantest R3361A.

Seleccioneu la mesura d’intensitat de camp elèctric. Premeu les teclesSHIFT i EMC; feu
FIELD STR i CORR ON/OFF, i immediatament les mesures en pantalla apareixen en unitats
dBµV/m corregides pel factor d’antena i que inclou també la longitud del cable de connexió.

(Us podeu servir de la funcióMAX HOLD que memoritza en pantalla el valor màxim de cada
escombratge, s’activa en prémer la tecla corresponent al canalA.)

— Per visualitzar d’una manera senzilla la molèstia de la interferència en funció de la seva periodicitat
es pot connectar un receptor de TV amb el cable d’antena situat a les proximitats de la bugia.

— Seleccionar tres marges de freqüències d’amplada 1 MHz, situats a la part inferior, mitjana i
superior de la banda, que compleixin la normativa en quant a soroll d’ambient del CISPR, i refer
les mesures amb el detector de pic.

— A continuació, seleccionar el detector de quasipic i repetir les mesures en els mateixos tres marges
de freqüències, en funció de la cadència de l’espurna: lenta, ràpida i molt ràpida.
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Només quan es realitzin les mesures amb detector de quasipic (QP), s’ha de seleccionar un
temps d’escombratge d’1 s per a cada 100 kHz de span. Per fer-ho, cal prémer la tecla
COUPLE i en pantalla apareixerà el menú en què es troba la deSWPcorresponent al temps
d’escombratge.

Per activar la detecció QP s’ha de fer la seqüència següent: prémerSHIFT i EMC, a
continuacióQP, QP ON, i QP BW AUTO, i automàticament quedarà seleccionada l’amplada
de banda de resolució en funció de l’span d’acord amb les normes CISPR.

— Comparar els resultats obtinguts amb els dos detectors, amb l’apreciació subjectiva de molèstia
visual experimentada en el receptor de TV.

— Rotar la polarització de l’antena per tal d’obtenir el valor màxim de radiació en cadascun dels tres
marges de freqüències anteriors utilitzant el detector de quasipic.

Per desactivar la funció QP, prémerSHIFT EMC , QP, QP OFF. Per fer-ho amb el factor
d’antena, prémerSHIFT EMC , FIELD STR, CORRECT ON/OFF.

3.8.2 Mesura de l’EMI generada pel circuit microprocessador

— Amb l’antena bicònica, i primer amb el detector de pic, alimentar la placa del µP i explorar
l’espectre per tal de trobar un marge de freqüències en què s’apreciï la interferència provocada per
la placa. Un bon suggeriment és començar buscant la freqüència de rellotge del microprocessador
o algun dels seus harmònics.

— Rotar l’antena (polarització) i moure la placa per tal de trobar el valor màxim de radiació
interferent; també es pot modificar l’alçada de l’antena. Reduir l’spanal voltant d’1 MHz centrat
en aquest marge.

— Desconnectar la placa; activar el detector QP i comprovar que el soroll d’ambient compleix la
norma del CISPR i en cas contrari, seleccionar un altre marge que la compleixi.

— Connectar de nou la placa i fer la mesura. Determinar si compleix o no la norma.

3.8.3 Mesura de l’EMI generada per un oscil lador de radiofreqüència

— Ara se substitueix l’antena bicònica per la logoperiòdica. Per activar el seu factor d’antena, en
primer lloc desactivem el de la bicònica prementSHIFT EMC , FIELD STR , CORRECT
ON/OFF i, a continuació, premerem les tecles següents:SHIFT EMC , FIELD STR , ANTENNA ,
LOG PER.
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Per desactivar-lo, cal prémer:SHIFT EMC , FIELD STR, ANTENNA i ANTENNA OFF.

— Nota important: L’oscil lador ha de tenir sempre posada una càrrega de 50Ω a la seva sortida.

— A diferència dels dos casos anteriors, en que l’EMI generada tenia un espectre dispers, ara la
interferència electromagnètica provocada per l’oscil lador està molt ben definida i es deu
exclusivament a un problema de blindatge del circuit, i estarà localitzada a la freqüència
d’oscil lació.

— Seleccionem, doncs, unspanpetit centrat al voltant de la freqüència d’oscil lació i comprovem
de nou que el soroll d’ambient compleix la norma. Activant el detector de QP farem la mesura,
rotant també la polarització de l’antena a fi de trobar el punt de radiació màxima.

— Les mesures les farem primer amb la tapa treta i després amb la tapa posada, però sempre amb la
càrrega connectada, comparant els resultats obtinguts pels dos oscil ladors.

— Notarem la presència d’un condensador passamurs en la connexió de la tensió d’alimentació de
l’oscil lador i el compararem amb un altre circuit oscil lador idèntic que no el tingui posat.
N’extraurem les conclusions corresponents.
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