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RESUM 

 

En aquest projecte es desenvolupa el disseny d’una sonda per mesurar simultàniament 

el camp elèctric i magnètic en la realització de proves de compatibilitat 

electromagnètica. L’objectiu és la implementació d’un emissor que mitjançant un enllaç 

de fibra òptica transmeti el resultat d’aquestes proves sense que el conjunt distorsioni 

les mesures. Per avaluar el correcte funcionament de la sonda es verifica que els 

requeriments de la normativa pertinent de l’assaig  de compatibilitat electromagnètica es 

compleixin.  

La metodologia que s’ha dut a terme en aquest projecte ha consistit en el disseny i la 

fabricació de circuits i la seva avaluació basant-se en el compliment de la normativa pel 

que ha estat dissenyat. En primer lloc, s’ha partit d’un disseny bàsic de l’emissor i 

receptor de fibra òptica on solament s’avalua l’enllaç de fibra òptica i la caracterització 

dels seus components; a continuació, s’ha adaptat aquest primer circuit per incorporar-lo 

en la sonda que s’ha d’utilitzar. Finalment, per completar el projecte, s’ha elaborat un 

receptor que realitzi les operacions pertinents per obtenir el camp elèctric i el camp 

magnètic. 

Finalment, en el projecte es mostren les caracteritzacions freqüencials i temporals 

resultants dels diferents circuits realitzats. Així doncs, gràcies a aquests resultats es pot 

determinar que els dos primers circuits són vàlids per a l’aplicació i el receptor compleix 

la seva finalitat però s’ha de redissenyar per complir la normativa. A més a més, els 

resultats permeten aportar coneixement sobre com afecten a les mesures el 

comportament de la sonda. 

 

  



 

    

RESUMEN 
 

En este proyecto se desarrolla el diseño de una sonda para medir simultáneamente el 

campo eléctrico y magnético en la realización de pruebas de compatibilidad 

electromagnética. El objetivo es la implementación de un emisor que mediante un 

enlace de fibra óptica transmita el resultado de estas pruebas sin que el conjunto 

distorsione las medidas. Para evaluar el correcto funcionamiento de la sonda se verifica 

que los requisitos de la normativa pertinente del ensayo de compatibilidad 

electromagnética se cumplan. 

La metodología que se ha llevado a cabo en este proyecto ha consistido en el diseño y 

la fabricación de circuitos y su evaluación basándose en el cumplimiento de la normativa 

para el cual han sido diseñados. En primer lugar, se ha partido del diseño básico del 

emisor y receptor de fibra óptica donde solamente se evalúa el enlace de fibra óptica y 

la caracterización de sus componentes; a continuación, se ha adaptado este primer 

circuito para incorporarlo en la sonda que se tiene que utilizar. Finalmente, para 

completar el proyecto, se ha elaborado un receptor que realice las operaciones 

pertinentes para obtener el campo eléctrico y el campo magnético. 

Finalmente, en el proyecto se muestran las caracterizaciones frecuenciales y 

temporales resultantes de los diferentes circuitos realizados. De ese modo, gracias a 

estos resultados se puede determinar que los dos primeros circuitos son válidos para la 

aplicación y el receptor cumple su finalidad pero se tiene que rediseñar para cumplir la 

normativa. Además, los resultados permiten aportar conocimiento sobre como afectan a 

las medidas el comportamiento de la sonda. 

 

  



 

    

ABSTRACT 
 

In this project a probe is developed to measure simultaneously the electric and magnetic 

field in the performance of electromagnetic compatibility tests. The aim is the 

implementation of an emitter that transmits with optical fiber the result of these tests 

without the measures are distorted. The normative requirements of the electromagnetic 

compatibility assay were verified in order to evaluate the correct functionality of the 

probe. 

The methodology applied on this project consists on the design and the manufacturing of 

circuits and their evaluation based on the fulfillment of the normative for which they have 

been created. First, the basic emitter and receptor are developed, where only the fiber 

optic link and the components are evaluated; next, this first circuit is adapted to be 

incorporated in the probe. Finally, to complete the project, a receptor capable of realizing 

the relevant operations to obtain the electric and magnetic field is performed  

Eventually, the frequential and temporal characterizations obtained from each realized 

circuit are shown. Consequently, it is possible to determinate that the two first circuits are 

valid for the application and the receptor does its performance correctly but it is 

necessary to redesign the receptor in order to satisfy the regulatory compliance. In 

addition, the obtained results contribute to increase the knowledge on how the probe’s 

behavior affects the measures. 
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La sonda que s’ha dissenyat en aquest treball forma part d’un projecte de recerca que 

pretén mesurar simultàniament els camps elèctric i magnètics en proves de 

compatibilitat electromagnètica. Concretament, es tracta d’un projecte que pretén 

avaluar l’efecte dels camps elèctrics i magnètics en les noves aeronaus que cada 

vegada són fabricades amb més materials no conductors. Per conèixer com afecten 

aquests fuselatges no conductors als equips de l’interior dels avions, es necessari 

realitzar proves per mesurar el nivell de camp que pot arribar i així determinar si els 

equips funcionaran o no correctament.  

El projecte complet té com a objectius aconseguir fabricar una sonda activa 

omnidireccional que funcioni en camps elevats, alimentar el circuit sense necessitar 

alimentació per bateries i desenvolupar un procés de calibratge. Aquest projecte final de 

carrera s’ocupa de realitzar l’enllaç de fibra òptica, emissor i receptor,  que permetrà 

transmetre el nivell dels camps rebuts. L’objectiu es trobar la manera de que la sonda no 

distorsioni aquestes mesures al llarg de l’ampli rang freqüencial pel que ha de treballar.  

El treball està estructurat amb quatre capítols, una introducció i un apartat destinat a les 

conclusions i recomanacions. En el cos del treball primer es detallen les especificacions 

del sistema i a continuació es descriu l’elaboració del disseny i la caracterització dels 

tres circuits que s’han dut a terme: el circuit bàsic de l’enllaç de fibra òptica, l’adaptació 

del circuit de l’enllaç anterior per ser integrat en la sonda i el receptor que permet 

l’obtenció del camp elèctric i el camp magnètic. 
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1. INTRODUCCIÓ AL SISTEMA 
 

1.1 SONDES E - H  

Les proves per mesurar el camp elèctric i magnètic en camp proper es poden realitzar 

mitjançant un dipol i una espira, respectivament. Un dipol està constituït per dos 

elements conductors que generen una tensió entre els seus terminals proporcional al 

camp elèctric que es rep, i una espira permet obtenir un corrent proporcional al camp 

magnètic que la travessa. D’aquesta manera es poden trobar, per exemple, problemes 

d’interferències electromagnètiques (EMI) en camps propers quan algun dispositiu, 

equip, circuit o cable no funciona correctament.   

Per mesurar camp elèctric es comercialitzen unes sondes anomenades D-dot. El seu 

funcionament es basa en la teoria explicada anteriorment, ja que simplement es tracta d’ 

un dipol que transmet la tensió generada al rebre un camp elèctric. En alguns casos es 

col·loquen tres dipols de manera ortogonal per tal d’aconseguir una antena isotròpica 

capaç de mesurar totes les polaritzacions del camp incident. 

 

 

 

        [1] 

 

En camp magnètic, les sondes que s’utilitzen per mesurar s’anomenen B-dot. Aquestes 

tenen forma d’espira, de manera que al travessar-la el camp, s’indueix corrent 

proporcional al camp com s’ha comentat anteriorment. El funcionament es basa amb la 

llei de Faraday que diu que la tensió induïda en un circuit tancat és directament 

proporcional a la variació del flux magnètic respecte al temps. Aquest tipus de sondes 

es poden utilitzar per trobar el camp magnètic produït per diferents fonts d’interferències 

com per exemple senyals de rellotge, senyals de control o en fonts d’alimentació 

commutades. 

 

Figura 1.1 Sondes D -dot  
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El senyal generat per la sonda a part de ser proporcional al camp magnètic, també ho 

és del diàmetre de l’espira amb que es realitza la prova, per aquest motiu, en general es 

disposa de sondes de diferents mides per mesurar diferents intensitats de camp. 

 

Figura 1.2 Sondes B-dot [2]  

Aquests dos tipus de sondes no permeten mesurar simultàniament els dos camps en un 

mateix punt, ja que s’ha d’utilitzar o una o l’altra. Per aquest motiu es pretén aconseguir 

solucionar aquest problema amb la sonda implementada en aquest projecte. 

El funcionament de la sonda implementada es basa en l’aplicació descrita per Kanda en 

els articles [3] [4], on mitjançant la suma i la resta de senyals, s’obtenen els camps que 

es volen mesurar.  

La sonda està formada per una espira circular conductora que disposa de dos 

resistències en costats oposats. Per una banda, aprofita el fet que es tracti d’una espira 

per obtenir el camp magnètic ja que s’indueix corrent al ser travessada, i per l’altra, en 

cada extrem, on hi ha les resistències, es pot considerar que la pista actua com un dipol 

que és capaç de mesurar el camp elèctric. Les resistències permeten que la tensió 

generada es transformi en corrent i així pugui ser enviada juntament amb el corrent 

induït pel camp magnètic.  



Sonda per la mesura de transitoris radiats en camp proper amb transmissió per fibra òptica 5 

    

 
Figura 1.3 Diagrama dels senyals generats al incidi r camps electromagnètics en la sonda 

A partir dels dos senyals transmesos: IE + IH i  IE - IH, se sumaran per obtenir el camp 

elèctric i així s’eliminarà la contribució del camp magnètic, i al contrari, restant-les, 

s’obtindrà el camp magnètic. 

E � (IE + IH) + (IE - IH) = 2·IE 

H � (IE + IH) - (IE - IH) = 2·IH 

 

 

Per transmetre els dos senyals mesurats amb aquest tipus de sonda cap a un 

instrument de mesura, i en qualsevol aplicació que es vulgui obtenir immunitat respecte 

a interferències, s’utilitza un enllaç de fibra òptica ja que si la transmissió es dugués a 

terme mitjançant cables, es podrien provocar interferències degudes a l’acoblament 

d’aquest. 

Per evitar problemes d’interferències, també és important tenir en compte que aquest 

tipus de sonda no és un circuit passiu, a diferència de les B-dot i D-dot. Aquesta 

característica afegeix el problema d’immunitat davant el camp que es vol mesurar ja que 

les bateries o el mitjà en que s’alimenti el circuit pot fer variar el diagrama de radiació de 

la sonda.  

 

Equació 1.1 Obtenció del camp elèctric i magnètic a  partir dels 
corrents obtinguts amb la sonda 
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En el grup de Compatibilitat Electromagnètica de la Universitat Politècnica de Catalunya, 

GCEM, s’ha realitzat la implementació d’aquest tipus de  sonda obtenint resultats 

satisfactoris fins a una freqüència de 100MHz. Per poder millorar l’ample de banda i així 

tenir un ús comparable a les sondes D-dot i B-dot, amb l’avantatge que suposa el fet de 

poder mesurar simultàniament els dos camps, l’objectiu d’aquest projecte és aconseguir 

que la sonda treballi correctament fins a freqüències de 1 GHz. 
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1.2. ASSAIG D’IMMUNITAT DE TRANSITORIS RADIATS  

El disseny de la sonda descrita en aquest projecte s’ha basat en el compliment de les 

característiques especificades en la normativa que s’aplica en els assaig de 

compatibilitat electromagnètica (Requirements for the Control of Electromagnetic 

Interference Characteristics of Subsystems and Equipment [5]). Per aquest motiu en 

aquest apartat es descriu en què consisteix la prova i les implicacions que els seus 

requeriments tenen en la sonda. 

Concretament, dintre de la normativa esmentada, s’ha estudiat l’estàndard que engloba 

les proves sobre els assaig de susceptibilitat radiada amb transitoris electromagnètics 

(RS105, radiated susceptibility, transient electromagnetic field) perquè és el que s’aplica 

als dispositius a testar a l’interior de les aeronaus. Ja que la sonda no ha de modificar 

les mesures realitzades s’han fixat els següents objectius: 

� En el domini freqüencial es pretén obtenir una funció de transferència el més plana 

possible per evitar modificacions en l’espectre dels camps que es pretenen analitzar.  

 

� En el domini temporal s’ha estudiat l’estàndard per complir amb el conjunt de 

requeriments que ha de satisfer un dispositiu per passar la prova correctament. 

Aquests requeriments es troben detallats en el document de la norma MIL-STD-

461F. 

La prova que descriu aquesta normativa consisteix en aplicar a l’element al que se li 

està realitzant la prova un pols cada minut, almenys cinc vegades, per comprovar que el 

dispositiu que s’està assajant no presenta cap mal funcionament. El pols, que pot 

simular un llamp, és un senyal molt estret i amb camp (V/m) molt elevat. En la Figura 1.4 

s’especifica la seva forma i l’equació que el regeix. En el projecte s’ha utilitzat  aquesta 

equació per reconstruir el pols i introduir-lo en el generador per fer totes les proves. 
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Figura 1.4 Transitori de la normativa per proves de  susceptibilitat radiada en camps 
electromagnètics [5] 

Com s’observa, el senyal que s’aplica té un temps de pujada d’ aproximadament 1 ns, 

fet que condiciona que el circuit hagi de funcionar correctament a freqüències sobre 1 

GHz amb els problemes que això comporta. Per aquest motiu han d’estudiar-se les no 

idealitats dels components per tal de poder preveure quin comportament tindran per a 

freqüències tan elevades. 

Ja que el senyal té una duració de 100 ns, la sonda també ha de funcionar correctament 

per a freqüències de l’ordre de les desenes de MHz, pel qual es requereix un ample de 

banda molt ampli. 

Les característiques i toleràncies que ha de complir la sonda una vegada aplicat el pols 

de la Figura 1.4 es resumeixen en la següent taula: 

Taula 1.1 Característiques que ha de complir el transitori        [5]  

RISE TIME (10% - 90%) 1.8 ≤  magnitude ≤ 2.8 ns 

FULL WIDTH HALF MAXIMUM 

(FWHM) 
23 ns ± 5 ns 

PEAK VALUE OF THE 

ELECTRIC OR MAGNETIC FIELD  
0 dB ≤ magnitude ≤ 6 dB above limit 
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1.3. ENLLAÇ BÀSIC FO 

L’emissor de l’enllaç de fibra òptica està format per un làser que transmet analògicament 

el senyal descrit anteriorment, i el circuit per polaritzar-lo. Per una altra banda, el 

receptor consta d’un fotodíode capaç de convertir el senyal òptic modulat en senyal 

elèctric. 

        

Figura 1.5 Esquema de l'enllaç bàsic 

1.3.1. EMISSOR 

L’element fonamental del disseny de la sonda és el làser que s’utilitzarà per transmetre 

el senyal. En concret, s’ha utilitzat el làser TP85-LCP1H-LA de OPTOWELL Co. Les 

especificacions que fan vàlid aquest làser, es resumeixen a continuació: 

 

Taula 1.2 Especificacions làser TP85-LCP1H-LA      [6]  

Com s’observa, el làser té un ample de banda de 8 GHz i un temps de pujada i baixada 

molt més petits que els requerits en la norma MIL-STD-461F per a transitoris radiats, 

que per al cas del temps de pujada 10%-90% era d’1 ns. Per tant, donat que el làser té 
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un temps de pujada 20%-80% d’uns 40 ps, aquest no incorporarà retard que pugui 

impedir el compliment de la normativa. 

Altres especificacions importants són les relacionades amb el punt de polarització. El 

funcionament d’un làser consisteix en estimular la caiguda d’un electró excitat a un nivell 

inferior (emissió estimulada) i com a conseqüència aconseguir emetre un altre fotó igual. 

D’aquesta manera, juntament amb la cavitat on ressonen, s’obté una amplificació de la 

llum i que a més a més, aquesta sigui coherent, és a dir, tots els fotons tenen la mateixa 

direcció i sentit. Per dur a terme aquest fenomen, s’han d’acumular electrons a un estat 

d’energia superior (inversió de població) i això s’aconsegueix polaritzant. [7] 

Segons les especificacions donades pel fabricant, el corrent màxim pel qual no satura el 

làser són 10 mA i el corrent llindar pel que comença a funcionar com a làser és d’1 mA. 

Per tal d’aconseguir la màxima amplificació en la transmissió de la senyal, l’òptim seria 

polaritzar el làser en 4,5 mA ja que així s’obtindria el màxim marge dinàmic. Tot i així, 

totes les proves donades a les especificacions estan realitzades amb 6 mA. 

 

Figura 1.6 Gràfic Potència - Corrent d'un làser 

Per dissenyar la font de polarització, és important tenir en compte que, segons les 

dades del fabricant, quan pel làser circulen 6 mA, hi ha una caiguda de tensió de 2,2 V 

entre els seus terminals i que aquest té una resistència en sèrie associada de 80 Ω. Així 

doncs, s’ha de buscar un element que fixi el corrent amb que es vol polaritzar i que 

aquest, amb la tensió d’entrada que se li apliqui, pugui proporcionar, com a mínim, 

aquesta caiguda de 2,2 V. 
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Com s’observa a la Figura 1.5, a l’emissor se li incorpora un element capacitiu i un altre 

d’inductiu. La funció de l’inductor és evitar que part del senyal altern pugui circular cap a 

la font de polarització ja que per freqüències altes té una impedància molt petita. Per 

una altra banda, es necessari col·locar un condensador que impedeixi el pas de la 

continua de polarització cap al generador de petita senyal i d’aquesta manera 

aconseguir que el corrent destinat a la polarització, circuli completament cap al làser.  

El conjunt de tots aquests components han de satisfer els requeriments de la normativa 

descrita en l’apartat anterior i no han de restringir el comportament de la sonda. 

1.3.2. RECEPTOR 

El disseny del receptor es pot dividir en tres grans parts segons la funció que realitza 

cadascuna. La seva funció principal és la de transformar el senyal modulat rebut a 

través de la fibra òptica en senyal elèctric. A més a més, ha de condicionar el senyal per 

tal que es compleixi la normativa per sondes E-H, amplificant-lo per compensar 

l’atenuació introduïda pel conjunt de l’enllaç. Finalment també s’estudiarà l’opció de 

processar els senyals per aconseguir obtenir directament els camps elèctric i magnètic. 

Per dissenyar un receptor òptic bàsic, que serveixi per transformar el senyal òptic a 

elèctric, es tenen dos possibilitats: fer que el fotodíode funcioni amb mode fotovoltaic 

(sense polaritzar) o en mode fotoconductiu (polaritzant en inversa). [7] [8] [9] 

 

Figura 1.7 Característica tensió corrent d'un díode  

Utilitzar el fotodíode en zona directa solament és útil quan es rep molt poca llum, ja que 

el seu comportament no és lineal (sinó exponencial) i quan no és necessari un temps de 

resposta molt elevat perquè la capacitat paràsita és molt elevada. 

Els desavantatges d’un fotodíode polaritzat en inversa respecte a un sense polaritzar 

són l’augment de soroll, el corrent de foscor elevat i el comportament no lineal. En canvi, 
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en mode fotoconductor, l’àrea del condensador paràsit de la unió PN del díode 

disminueix, el valor del condensador també, i això permet obtenir un temps de resposta 

més petit, i per tant, s’aconsegueix més ample de banda que amb el mode fotovoltaic. 

Per transformar el corrent generat pel fotodíode en tensió, s’incorporarà al circuit una 

resistència. El valor d’aquesta resistència ha de complir els requisits d’aconseguir un 

cert nivell de senyal a la sortida i també el de no incorporar retard associat a la capacitat 

paràsita de la unió PN del fotodíode, ja que aquest paràmetre determina la velocitat de 

resposta del circuit.  
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2. DEFINICIÓ DE LES ESPECIFICACIONS 

DEL SISTEMA  

 

2.2. AMPLE DE BANDA 

L’ample de banda del sistema ve condicionat pel senyal descrit a la normativa i les 

toleràncies que aquesta permet. A l’aplicar un pols estret en el domini temporal, es 

requereix d’un gran espectre en el domini freqüencial. Per restringir-ho, es prenen de 

base les especificacions de la normativa. 

Tal i com s’ha mencionat a la introducció, al tractar-se d’un pols amb un temps de 

pujada d’1 ns, és necessari que la sonda funcioni correctament fins a la freqüència d’1 

GHz per tal que es pugui recuperar a la sortida el senyal amb el temps de pujada adient. 

 

 
Figura 2.1 Pols de la normativa en domini temporal i freqüencial 

Com aconseguir una resposta plana en freqüència per un ample de banda tan gran és 

molt complicat, ens fixem en l’altre requisit que s’ha de complir: l’ample del pols per a la 

meitat de l’amplitud del seu pic ha de tenir una duració de 23 ns ± 5 ns. Tot i aquesta 

restricció, es vol assegurar que durant tot el temps en que s’aplica el pols, 100ns, el 

circuit sigui capaç de transmetre’l correctament. Per tal que el circuit no retalli el senyal, 

la freqüència de tall inferior ha de ser 10 MHz. 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

x 10
-7

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5
x 10

4

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
6

10
7

10
8



14 Sonda per la mesura de transitoris radiats en camp proper amb transmissió per fibra òptica 

    

2.3. SENSIBILITAT 

La sensibilitat de la sonda, igual que l’ample de banda del sistema, en principi, ve fixat 

per la normativa de transitoris radiats. Per tant, el sistema hauria de ser capaç de 

mesurar senyals que tinguin un nivell de camp de 10 kV/m per poder transmetre el 

senyal que arriba en qualsevol punt, extern o intern de l’aeronau, i d’aquesta manera 

conèixer el camp elèctric i magnètic.  

Com aquest nivell és molt elevat, l’objectiu del projecte de recerca s’ha establert a un 

camp de 500 V/m. El motiu s’explica pel fet que la sonda es vol utilitzar per saber com 

afectarien descàrregues elèctriques, com per exemple llamps, als equips que es troben 

en uns punts concrets a l’interior de l’aeronau, on el senyal rebut  ja s’ha vist afectat per 

una atenuació, sigui pel material del fuselatge i/o per la distància fins al punt determinat 

on es vulgui mesurar. 

En aquest projecte final de carrera, degut a que 500 V/m continua sent un nivell molt 

elevat i tampoc es disposa de l’equipament necessari per realitzar les proves per saber 

si es compleixen els requeriments, es fixa com a especificació que la sonda ha 

d’aconseguir mesurar nivells de camp de 10 V/m. 

De totes maneres, per al disseny complet de la sonda, no és molt problemàtic aquesta 

especificació ja que simplement s’haurà d’incorporar una xarxa atenuadora per tal que 

els làsers no es saturin. 

 

  



Sonda per la mesura de transitoris radiats en camp proper amb transmissió per fibra òptica 15 

    

2.4. ALIMENTACIÓ 

A diferència de la resta de sondes utilitzades per mesurar camps elèctric i magnètics, tal 

i com s’ha destacat en la introducció, aquesta sonda és activa ja que és necessari 

polaritzar els làsers per a poder transmetre via fibra òptica els camps rebuts.  

Els sistema d’alimentació del sistema conté tres aspectes fonamentals a tenir en compte 

en el disseny de la sonda: la polarització dels làsers, la font de corrent que alimentarà 

aquests làsers, i les pistes que faran arribar el corrent al làser.  

En primer lloc, el làser que s’utilitzarà en l’emissor, com s’ha detallat al punt 1.3, està 

dissenyat per treballar quan hi circulen 6 mA segons les especificacions donades pel 

fabricant. En el moment en que el làser està polaritzat amb aquest corrent, entre els 

seus terminals hi haurà una caiguda de 2,3 V. La font, doncs, ha de ser capaç de 

proporcionar com a mínim aquests 2,3 V amb un corrent estable de 6 mA.  

D’altra banda, tal i com s’ha explicat a la introducció, el principi de funcionament de la 

sonda, basat amb el teorema de dualitat, fa necessari enviar els senyals des de dos 

extrems de la sonda; per tant, seran necessaris dos emissors, i com a conseqüència, 

dos làsers. Així doncs, la font haurà de ser capaç d’entregar els 6 mA per polaritzar i 

una diferencia de potencial de 4,6 V (sense tenir en compte la necessitat de que s’hagi 

d’incorporar algun element resistiu de protecció). Per tant, això també implica que la pila 

que s’ha d’utilitzar sigui de com a mínim 9 V. 

Finalment, s’ha d’estudiar la disposició dels components a col·locar al circuit ja que es 

farà arribar el corrent de polarització al làser per la mateixa pista per on circula la senyal 

del transitori que es vol mesurar. Seran, per tant, necessaris un conjunt d’inductàncies i 

condensadors per permetre que els senyals corresponents arribin al seu destí sense 

interferir en les altres parts del circuit. 
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3. IMPLEMENTACIÓ DE L’ENLLAÇ NO 

INTEGRAT EN LA SONDA  

El primer pas del disseny de la sonda E-H és implementar un emissor i un receptor no 

integrats que compleixin els requeriments que s’han explicat anteriorment. Per elaborar 

el disseny, primer es va simular el comportament dels diferents components  que 

l’integren i finalment es va muntar una placa per tal de caracteritzar-la i validar el seu 

funcionament. 

3.1 DISSENY DE L’EMISSOR 

Com s’ha mencionat a la introducció, l’element principal de l’emissor és el làser. Per 

polaritzar-lo s’utilitzarà una pila de 9 V i un regulador de tensió, el LM317, configurat 

com un regulador de corrent per poder fixar la intensitat a la sortida. Per tal que la tensió 

a l’entrada del LM317 estigui fixada a 5 V també s’incorporarà un L7805. 

Als fulls d’especificacions del LM317, el fabricant dóna el següent circuit per aconseguir 

implementar un regulador de corrent:  

 

Figura 3.1 Configuració del LM317 com a regulador d e corrent [10] 

Partint d’un corrent de polarització de 6 mA s’obté R1 � �,��		

	��	

� 208,33	Ω. En lloc de 

col·locar una resistència d’aquest valor, es posa una resistència més petita per fixar que 

no es superi Ipol=10 mA i, en sèrie, un potenciòmetre que permeti ajustar el corrent 

manualment. 

 
Figura 3.2 Definició dels components de la font d'a limentació de l'emissor 
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Per evitar que part de la petita senyal pugui circular cap a la font de polarització, s’ha 

buscat un conjunt de bobines i ferrites que evitin aquest efecte indesitjat i que influeixin 

el menys possible a la funció de transferència del circuit. Per buscar els components 

més adequats, s’ha estudiat el comportament d’un model real d’una bobina en sèrie 

amb una ferrita mitjançant un simulador. [11] 

 
Figura 3.3 Esquemàtic del model real del conjunt bo bina + ferrita 

Com la impedància teòrica d’una bobina augmenta amb la freqüència (ZL=jωL), aquest 

element permet deixar passar senyal de baixa freqüència i així evitar que passi cap a 

l’alimentació la part d’informació que ha de transmetre el làser. És important tenir en 

compte que un inductor a altes freqüències no té el mateix comportament ja que 

apareixen els efectes de la capacitat paràsita. La impedància del condensador paràsit, 

disminueix en la freqüència i a partir d’un cert punt, la inductància comença a comportar-

se com un condensador deixant passar senyal indesitjada. 

 

En aquest cas s’ha utilitzat la bobina 74479787222 de Würtz Elektronik: 

 

Figura 3.4 Especificacions bobina 74479787222 [12] 
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Coneixent el valor de la bobina i la freqüència de ressonància que proporciona el 

fabricant, es pot conèixer el valor de la capacitat paràsita.  

 

� �
1

2�√��
	�� � 2,2	��� → � � 3,19	�� 

Equació 3.1 Freqüència de ressonància de la bobina 

Si s’incorpora aquesta capacitat paràsita i les resistències associades que ens indiquen 

les especificacions, es pot simular el conjunt i saber com es comporta. 

L’altre element amb el que s’evitarà que part de la senyal circuli cap a la font és la 

ferrita. Aquest component és un element amb un comportament similar a una bobina 

però proporciona una impedància més elevada a freqüències més elevades. 

La ferrita utilitzada és 742861210 de Würtz Elektronik i el fabricant dóna les següents 

especificacions: 

 

 

Figura 3.5 Especificacions ferrita 742861210 [13] 

Donant un valor a la capacitat, amb la freqüència de ressonància donada, es calcula el 

valor de la inductància per realitzar l’esquemàtic i poder simular el conjunt. 
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Figura 3.6 Atenuació del circuit de la Figura 3.3 

Com s’observa a la simulació, el circuit deixa passar la continua però a partir de 10MHz 

comença a atenuar fins a una freqüència superior a la necessària. Al tenir dos 

components és crea una ressonància que s’ha intentat minimitzar al màxim obtenint el 

màxim ample de banda possible, tot i que sembli bastant pronunciada, l’emissor global 

no es veu afectat. 

Per una altra banda, també és necessari incorporar un condensador amb la finalitat de 

que tot el corrent de polarització circuli cap al làser. La seva impedància és inversament 

proporcional a la freqüència i d’aquesta forma, impedeix el pas d’aquest corrent cap al 

generador.  

A partir del model teòric del comportament real d’un condensador, s’ha de cercar el 

compromís per tal d’aconseguir una ressonància a freqüència de com a mínim 1 GHz, ja 

que d’aquesta manera la inductància paràsita del component real no modifica  la funció 

de transferència, i a més a més, evitar que el conjunt capacitat – resistència paràsita, 

realitzin un filtrat pas alt que elimini part de la senyal. [11] 

 
Figura 3.7 Model real del comportament d'un condens ador  
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Observant les gràfiques proporcionades pel programa online del fabricant Murata, 

s’observa que per a una ressonància d’ 1 GHz, el valor del condensador més adequat 

seria de 100 pF.  

La segona restricció esmentada és el valor de la resistència paràsita en paral·lel del 

condensador ja que juntament amb aquest és comporten com un filtre pas alt i eliminar 

part del senyal.  

� �
1

2���
	 

Figura 3.8 Freqüència de tall de d'un filtre RC 

Depenent de la resistència paràsita, s’obtindrà un valor de condensador. Si per exemple 

aquesta fos de 1Ω � C ≈ 150 nF. 

Finalment, el condensador utilitzat és el GRM0225C1A101JD05 de Murata, ja que 

simulant es complia la normativa i s’aconseguia complir els requisits. Les 

especificacions del que es disposa són les següents: 

 

Figura 3.9 Impedància del condensador GRM022B31A103 KE19 [14] 

Per incorporar els elements paràsits d’aquest condensador, també s’ha calculat a partir 

de la freqüència de ressonància la inductància paràsita com s’ha explicat anteriorment i 

els valors de les resistències s’han obtingut de les especificacions donades. 
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Tot i que el component es comporti per a la freqüència d’1 GHz com una inductància i 

encara que el senyal es vegi retallat per l’efecte del filtre pas alt, el conjunt treballa 

correctament  com es pot observar en les simulacions de tot l’emissor que es detallaran 

a continuació. 

Pel que fa a les resistències paràsites dels components, òbviament les més adequades 

són les de valor més reduït ja que així hi ha menys pèrdues i s’aconsegueix menys 

atenuació, però com és possible amplificar al final, el més prioritari és mantenir la forma 

de l’ona. 

El conjunt de l’emissor, tenint en compte el model equivalent dels components utilitzats, 

és el següent: 

 

Figura 3.10 Esquemàtic de l'emissor 

La impedància del làser s’ha suposat constant i igual a la resistència en sèrie associada 

a aquest que està indicada a les especificacions. Encara que aquesta resistència és 

variant, no influeix en la forma de la funció de transferència ni en la forma del pols a la 

sortida. 
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Se li ha incorporat una resistència de 10 Ω en sèrie amb el làser per mesurar el corrent 

que circula per la branca i poder comprovar que la polarització sigui correcta i també 

una resistència de 50 Ω en paral·lel al làser per simular la impedància de l’equip de 

mesura. 

 

 
Figura 3.11 Simulació funció de transferència i sen yal de sortida de l'emissor independent 
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3.2 DISSENY DEL RECEPTOR 

A partir de les consideracions teòriques esmentades en la introducció i de les 

especificacions del fotodíode del que es disposa (RP85-LCT0N), tot  sembla indicar que 

el funcionament idoni del fotoreceptor és polaritzant-lo en inversa, ja que tots els 

paràmetres estan donats amb la condició de que aquest estigui alimentat a -5 V.  

 

Taula 3.1 Especificacions del fotodiode RP85-LCT0N      [15] 

Per aquest motiu es va muntar el circuit següent: 

 

Figura 3.12 Receptor òptic en mode fotoconductor 

Per poder variar la resistència de càrrega i així ajustar-la d’acord amb l’amplitud del 

senyal rebut i el temps de resposta associat a la capacitat paràsita del díode, es va 

col·locar un potenciòmetre de valor 1 KΩ. 

Com que al augmentar la resistència no s’obtenien millores en l’amplitud del senyal 

rebut, es va fixar el valor de la residència d’acord amb el compromís del temps de 

resposta. Amb la capacitat de transició donada a les especificacions i una freqüència 

major a la requerida s’obté:  

� � 2	 �! �
1

2���"
	→ #�" � 0,7	��% → � � 113,68	Ω 

Equació 1 Temps de resposta del fotodíode segons la  paràsita 
capacita i la resistència de càrrega 
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Al realitzar les primeres mesures també es va observar que no s’obtenia cap millora, 

inclús apareixien ressonàncies per la longitud de la pista que alimentava el fotodíode al 

polaritzar-lo. 

Es va refer el circuit que finalment solament va constar del connector SMA, el fotodíode i 

la resistència de càrrega, de manera que en lloc de fer-lo funcionar en mode 

fotoconductor, funciona en mode fotovoltaic. 

 

Figura 3.13 Receptor òptic en mode fotovoltaic  

El càlcul de la resistència de càrrega varia degut a que la capacitat paràsita donada pel 

fabricant estava especificada quan el fotodíode funcionava en mode fotoconductor. La 

tensió amb que s’alimenta el díode fa variar la capacitat de manera directament 

proporcional, així si augmenta la tensió, la capacitat també ho fa i, per tant, el temps de 

resposta també. 

La següent fórmula relaciona la capacitat de transició amb la tensió de polarització del 

fotodíode: 

 
Equació 2 Càlcul de la capacitat paràsita segons la  tensió de polarització del fotodíode [9] 

Si es coneguessin tots els paràmetres es podria calcular la capacitat paràsita, i trobar la 

resistència de càrrega adequada. Tot i així, mantenint la mateixa resistència de 100 Ω, 

el temps de resposta del circuit era correcte i passava la normativa. 
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A continuació es realitza la caracterització de l’enllaç mitjançant un conjunt de proves: 

funció de transferència i resposta temporal a l’ impuls de la normativa solament de 

l’emissor, funció de transferència i simulació de la resposta temporal de l’enllaç complet 

utilitzant la fibra òptica amb el receptor funcionant amb els dos modes de funcionament. 

A continuació es mostra el circuit que s’ha fabricat: 

 

        

Figura 3.14 Emissor 

 

      

 

 

  
Figura 3.15 Receptor  
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3.3 CARACTERITZACIÓ DE L’ENLLAÇ 

En primer lloc es va caracteritzar l’emissor independentment. Per fer-ho sense utilitzar 

l’enllaç de fibra òptica, es va incorporar a la placa un altre connector per visualitzar la 

senyal que travessava el làser. 

Amb l’analitzador de xarxes es va obtenir la funció de transferència del circuit quan es 

polaritzava amb diferents corrents per poder observar el seu comportament. La següent 

captura és la corresponent a un corrent de polarització de 6 mA i, en ella, s’observa que 

existeix una atenuació de menys de 4 dB en gran part de la banda de pas però que 

s’accentua a freqüències pròximes a 1 GHz.  

 
Figura 3.16 Funció de transferència de l'emissor in dependent 

Si s’observa la senyal al oscil·loscopi, introduint el pols de la normativa, prèviament 

programat en Matlab i introduït en la memòria del generador, s’observa el següent: 
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Figura 3.17 Sortida de l'emissor independent en int roduir el senyal de la normativa 

Característiques Rang de valors Mesurat 

rise time (10%-90%) 1.8 - 2.8 ns 2.60 ns 

FWHM 23 ns ± 5 ns 24 ns 

Taula 3.2 Comparació dels requisits de la normativa  per a transitoris radiats per a 
l’emissor independent 

Per compensar l’atenuació provocada pel circuit i pels 50 Ω d’entrada de l’oscil·loscopi, 

s’ha multiplicat per 1,54 la senyal de la sortida per poder comparar-la amb la d’entrada. 

A continuació es mostra la caracterització freqüencial i temporal de l’enllaç complet, 

incloent-hi l’emissor i el receptor, quan es polaritza amb un corrent de 5,7 mA. 
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Funció de transferència amb el receptor fotovoltaic: 

 

Figura 3.18 Funció de transferència de l’enllaç no integrat en sonda amb receptor 
fotovoltaic 

Funció de transferència amb el receptor fotoconductor: 

 

Figura 3.19 Funció de transferència de l’enllaç no integrat en sonda amb receptor 
fotoconductor 

En les anteriors captures es visualitza la ressonància que apareix al polaritzar en 

inversa el receptor, mencionada anteriorment. Per aquest motiu es va canviar el disseny 

del receptor. 
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Amb una funció de transferència com la que s’ha obtingut amb l’analitzador de xarxes, 

s’ha simulat la forma que s’obtindria a la sortida de l’enllaç i s’ha comprovat que es 

complís la normativa: 

 

 

Figura 3.20 Funció de transferència simulada i sort ida pertinent 

 

Característiques Rang de valors Mesurat 

rise time (10%-90%) 1.8 - 2.8 ns 2.78 ns 

FWHM 23 ns ± 5 ns 20.54 ns 

Taula3.3 Comparació dels requisits de la normativa per a transitoris radiats per a l’enllaç 
no integrat 
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4. IMPLEMENTACIÓ DE L’ENLLAÇ 

INTEGRAT EN LA SONDA 

4.1 DISSENY DE L’ESPIRA 

Paral·lelament al disseny de l’enllaç, s’ha realitzat un conjunt de simulacions 

numèriques electromagnètiques per conèixer els paràmetres de l’espira conductora. 

Concretament, s’han avaluat els efectes de modificar l’ample de la pista, el diàmetre de 

l’espira i les resistències de càrrega en la funció de transferència de l’espira.  

Per realitzar simulacions i així fer una primera validació d’un disseny, les tècniques de 

simulació més utilitzades són els mètodes numèrics. Aquests mètodes parteixen de les 

equacions diferencials que descriuen el problema i les transformen en un sistema 

d’equacions algebraiques que depenen d’un nombre finit d’incògnites.  Hi ha diferents 

tipus de tècniques com són els mètodes asimptòtics o d’alta freqüència, els rigorosos o 

de baixa freqüència o els híbrids. Concretament en aquest cas s’ha utilitzat el mètode 

Diferències Finites en el Domini de Temporal (FDTD) que està contingut dintre dels 

mètodes rigorosos o de baixa freqüència. Aquest mètode és molt emprat en EMC ja que 

amb una sola simulació permet avaluar tot l’ample de banda. 

El mètode FDTD parteix de la realització d’un mallat cúbic del que es pretén simular. A 

cada cèl·lula d’aquest mallat se li defineix un material, les diferents característiques 

electromagnètiques (conductivitat, permissivitat i permeabilitat) i unes determinades 

condicions de contorn. Per a cada instant de temps, fins arribar a un estat d’equilibri o la 

resposta desitjada, es calculen els components de camp elèctric i magnètic, amb un 

retard de mig interval de mostreig temporal, mitjançant una aproximació centrada de 

segon ordre en les derivades espacials i temporals. El valor d’aquestes derivades 

s’obtenen aplicant series de Taylor, amb les quals, coneixent el nombre de termes 

contemplats en la sèrie, es pot controlar l’error. [16] 

S’ha simulat un model de la sonda sobre una placa FR-4 (εr = 4; h = 1.28; gap = 2 mm). 

En primer lloc s’ha fixat que l’espira té un radi de 50 mm i unes resistències de 450 Ω, 

deixant l’ ample de la pista variable. A continuació es simula un conjunt de resistències 

amb una pista de 2 mm de gruix i amb un radi de 50 mm. Finalment es va avaluar la 

dependència de la funció de transferència amb el radi fixant el gruix a 2 mm i per dos 

resistències: 200 Ω i 740 Ω. 
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Figura 4.1 Funció de transferencia de l’espira per diferents amples de la pista amb un radi 

de 50 mm i resistències de 450 Ω 

 
Figura 4.2 Comparació dels màxims de la suma i la r esta dels senyals segons la 

resistència  

 
Figura 4.3 Funció de transferencia de l’espira per un conjunt de resistències amb una pista 

de 2 mm de gruix i radi de 50 mm  
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Figura 4.4 Funció de transferencia de l’espira per un conjunt de radis fixant el gruix a 2 

mm i per dos resistències: 200 Ω i 740 Ω 

Com s’ha pogut observar en els gràfics anteriors, hi ha moltes variables que modifiquen 

la funció de transferència i, per tant, a l’hora de simular s’han de tenir en compte molts 

factors. 

Per saber la relació entre les simulacions i les proves en el laboratori es van comparar 

els resultats al aplicar un camp d’1 V/m a una espira de 1,4 mm de pista, diàmetre de 

100 mm i una resistència de 50 Ω en un extrem i en l’altre un cable apantallat per poder 

connectar-lo a l’analitzador d’espectres (amb una impedància d’entrada de també 50Ω). 

Per realitzar les proves en el laboratori, amb un generador es va injectar a la EUROTEM  

un senyal de potència 13dBm i es va fer un escombrat en freqüència.  

L’EUROTEM és una càmera que s’utilitza per realitzar assaigs i mesures d’EMC per a 

proves d’emissions radiades de 10 MHz a 1 GHz. [17] [18] 

Dintre de la EUROTEM es va col·locar la sonda en quatre posicions diferents per poder 

fer les mesures dels quatre casos següents: ambdós camps màxims, un de mínim i 

l’altre màxim i tots dos camps mínims.  
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Figura 4.5 Vista frontal de la EUROTEM per al cas E max  Hmax 

 

 

Figura 4.6 Vista frontal de la EUROTEM per al cas E max  Hmin 

 

 

Figura 4.7 Vista frontal de la EUROTEM per al cas E min  Hmin 

 

 

Figura 4.8 Vista frontal de la EUROTEM per al cas E min  Hmax  

 

A continuació es mostren les gràfiques on es comparen els resultats reals (blau) de les 

simulacions (verd): 
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Figura 4.9 Comparació simulació i prova en el cas E max Hmin  

 

 
Figura 4.10 Comparació simulació i prova en el cas Emin  Hmax  
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Figura 4.11 Comparació simulacions i conjunt de pro ves en el cas E max Hmax  

Com els resultats obtinguts en aquesta sonda ja eren correctes per a aquesta aplicació 

(nivell acceptable de senyal i resposta suficientment plana), la sonda amb l’emissor 

integrat es va realitzar amb el mateix ample de pista i el mateix diàmetre. 
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4.2 DISSENY DE L’EMISSOR 

A partir de l’enllaç descrit en el capítol anterior, s’incorpora cada component a la sonda 

de la següent manera: 

 
Figura 4.12 Esquema de la implementació dels emisso rs integrats en la sonda 

En primer lloc, de manera simètrica, s’incorpora a l’espira circular un làser i una 

resistència, de forma que al rebre el senyal, aquest sigui el més igual possible i el 

resultat de sumar i restar no s’alteri per culpa de diferències en la longitud de la pista ni 

de la disposició dels components a la placa.  

La resistència que es col·loca en sèrie amb el làser té la finalitat de transformar la tensió 

del camp elèctric en corrent i així poder ser transmesa a través de la fibra òptica. El seu 

valor ve condicionat pel sistema d’alimentació amb que es polaritzi el làser i també de 

l’amplitud del camp elèctric que es vulgui obtenir.  

El regulador de tensió LM317, en aquest cas, ha d’alimentar al doble d’elements, per 

tant, hi haurà una caiguda de 2,2 V causats per la polarització dels làsers, més la 

caiguda de tensió en les dos resistències. Per petita que sigui aquesta resistència, si el 

LM317 a l’entrada solament té 5 V, pot no ser suficient per que funcioni correctament. 

Per aquest motiu s’alimenta la sonda amb 12 V i es col·loca un L7809 que proporciona 9 

V a l’entrada del LM317 i la resistència que es col·loca en cada cas és de 82 Ω que 

provocarà una caiguda de 0,5 V quan es polaritza amb 6 mA. 
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Segons el valor d’aquesta resistència col·locada en sèrie amb el làser, s’aconsegueix un 

valor diferent de camp elèctric, tal i com s’ha vist a les simulacions (Figura 4.3). L’ideal 

seria que aquesta resistència fos el suficientment elevada per tal que els canvis 

d’impedància del làser no afectessin al senyal transmès i a més a més, fos la que 

proporciona el mateix nivell de senyal en els dos camps. El valor que s’obté a les 

simulacions per obtenir el mateix nivell de senyal és de 470 Ω, suficient per evitar que 

els canvis en el làser afectessin al senyal. Per contra, si el valor és molt elevat, la 

caiguda de potencial també ho és i es necessita una font de més tensió. Per aquest 

motiu la resistència que s’ha col·locat és de 82 Ω.  

Igual que en l’emissor no integrat, es col·loca un condensador per tancar el loop, i així 

permetre que el pols rebut circuli per l’antena però que no ho faci el corrent de 

polarització. També es col·loca el conjunt bobina i ferrita descrits en l’enllaç no integrat, 

per on circularà el corrent de la font per a polaritzar els làsers en un cas, i l’altre servirà 

per a que torni cap a massa i no recirculi per l’espira, impedint el pas a la senyal rebuda.  

A més a més, per poder realitzar proves al laboratori sense haver d’aplicar camps 

radiats, es van col·locar dos connectors a cada part de la sonda. Un d’ells serveix per 

poder injectar senyal al làser, i l’altre, situat entre els extrems de la resistència, es pot 

utilitzar per mesurar el corrent que hi circula i comprovar si està correctament polaritzat. 

Entre el connector que uneix l’entrada del generador de funcions i la sonda s’ha 

incorporat un condensador del mateix valor que el que tanca el loop per tal d’impedir el 

pas de continua. 

 

 
Figura 4.13 Esquema connexions en l'emissor per a p roves conduïdes 
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4.3 DISSENY DEL RECEPTOR 

Per implementar el receptor no ha sigut necessària cap modificació, simplement s’han 

duplicat els components i, a la pràctica, s’han disposat els connectors de manera que no 

fos necessari posar cables entre aquest i l’oscil·loscopi on es realitzaven les mesures. 

 

Figura 4.14 Esquema del receptor òptic 

 

         

Figura 4.15 Fotografies receptor connectat a l'osci l·loscopi 
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4.4 CARACTERITZACIÓ DE L’ENLLAÇ 

Per tal de caracteritzar l’enllaç, es van dur a terme proves injectant directament senyal 

des d’un generador, és a dir, sense utilitzar la sonda com antena per tal de conèixer 

com funcionava la part de l’enllaç analògic de fibra òptica pròpiament dit, i a continuació 

es van repetir les proves que es van realitzar per caracteritzar l’espira i així poder 

conèixer el comportament complet de la sonda. 

4.4.1 PROVES CONDUÏDES 

Les proves per comprovar el funcionament de la sonda, en primer lloc, com s’ha 

mencionat, es van dur a terme injectant senyal des d’un generador de funcions.  Per 

realitzar-les, es va treure el condensador que tancava el loop per evitar que el 

generador, al introduir senyal pels dos làsers, es curtcircuités.  

Com que el generador utilitzat disposa de dos sortides independents i cadascuna d’elles 

té una sortida i la mateixa invertida, es van realitzar dos proves: amb els dos senyals de 

sortida del generador (OUT1 i OUT2) i amb una de les dos invertida (OUT1 i OUT2). 

Caracterització en  freqüència: Generador RF+AE 

Per aconseguir una primera aproximació de la funció de transferència de l’enllaç, es va 

efectuar per a unes quantes freqüències, un escombrat des d’1 MHz fins a 500 MHz 

(màxim que permetia el generador), la mesura de l’amplitud rebuda en ambdós canals 

de l’oscil·loscopi i també de la suma i la resta d’aquests per tal d’aconseguir l’equivalent 

als camps elèctric i magnètic. 
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Figura 4.16 Esquema connexions, entrades/sortides p er a la realització de les proves no 

radiades 

Per exemple, per a la freqüència de 300 MHz quan OUT1 i OUT2 s’obtenen les 

següents formes d’ona on es pot observar que el Math1 = CH4 + CH3 que correspon a 

la suma de tots dos canals i equivaldria a la mesura del camp elèctric té el doble 

d’amplitud que el CH3 i el CH4 i que la diferència dels canals, el Math2 = CH4 - CH3, és 

de valor gairebé nul: 
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Figura 4.17 Captura a f=300 MHz de la sortida dels dos fotodíodes, la suma i resta 
d'aquests canals 

 

En els gràfics següents es mostra l’atenuació del senyal rebut respecte el senyal de 

sortida del generador connectat directament a l’oscil·loscopi. 
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Figura 4.18 Atenuació del senyal rebut respecte a l a sortida del generador (suma) 

 

 

Figura 4.19 Atenuació del senyal rebut respecte a l a sortida del generador (diferència) 
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En el següent, l’atenuació ha estat calculada a partir de la tensió eficaç que especifica el 

generador: 

 

Figura 4.20 Atenuació del senyal rebut respecte a l a sortida teòrica del generador (suma)  

 

Figura 4.21 Atenuació del senyal rebut respecte a l a sortida teòrica del generador 
(diferència)  
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 Caracterització en temps: Generador de transitoris + 

Oscil·loscopi 

Introduint el senyal indicat per  la normativa es va mesurar l’atenuació, el  rise time i el 

full width half de la suma i la resta dels dos canals, per comprovar si l’enllaç complia els 

requeriments especificats. 

Per al mateix muntatge anterior i quan OUT1 i OUT2, la captura realitzada és la 

següent: 

 
Figura 4.22 Captura de la sortida dels dos fotodíod es quan s’introdueix el senyal de la 

normativa a f=10 MHz 
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Figura 4.23 Captura de la suma dels dos canals de l a Figura 4.18 

 
Figura 4.24 Captura de la diferència dels dos canal s de la Figura 4.18 
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En les taules següents apareix el resum de totes les mesures i es pot comprovar, que 

tret de l’atenuació, es compleixen els requeriments de la normativa. 

 
rise time (ns)  

1,8 ns - 2,8 ns 
width (ns) 

23 ± 5 ns 
tensió de pic (mV)  atenuació (dB)  

 max 6 dB 

∆ OUT 1 +  
OUT2 + 2,6 20,2 29,12 34,30 

Σ OUT 1 +  
OUT2 - 2,6 18,4 28,68 34,49 

Taula 4.1 Comprovació dels requisits de la normativ a quan s’obté senyal màxim 

 

Per al cas de la diferència de senyals, el paràmetre més important és l’arrissat ja que en 

aquesta situació no es vol cap tipus de senyal i, per tant, interessa és que sigui mínim. 

 

 

 

  

 continua (mV)  arrissat (mV)  

Σ OUT 1 +   
OUT2 + 23,36 0 

∆ OUT1+ 
OUT2 - 0,84 0,88 

Taula 4.2 Comprovació dels requisits de la normativa quan s’o bté senyal mínim  
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4.4.2 PROVES RADIADES 

Per acabar d’avaluar el comportament de la sonda, es van repetir les proves efectuades 

en la caracterització de l’espira (Figura 4.5, 4.6, 4.7, 4.8) per avaluar com funciona 

incorporant-li l’enllaç de fibra òptica. 

La sonda es va col·locar dintre de l’EUROTEM en les següents posicions per realitzar 

l’escombrat freqüencial i la caracterització temporal: 

 ‘’’  

Figura 4.25 Vista frontal de la EUROTEM per al cas Emax Hmax (polarització vertical) 

 

 

Figura 4.26 Vista frontal de la EUROTEM per al cas Emax Hmin (polarització vertical) 
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Figura 4.27 Vista frontal de la EUROTEM per al cas Emax Hmax (polarització horitzontal)  

 

 

Figura 4.28 Vista frontal de la EUROTEM per al cas Emin  Hmin  (polarització vertical) i E min  
Hmax (polarització horitzontal)  

 
Caracterització en  freqüència: Generador RF+AE 

Aplicant a l’EUROTEM un escombrat de freqüències amb una potència de 13 dBm, es 

van repetir les condicions amb les que s’havien realitzat les proves anteriors. Per a cada 

posició en que es col·locava la sonda, es va mesurar la potència rebuda en cadascuna 

de les dues fibres per tal de comprovar si estava implementat correctament i, per tant, 

els senyals obtinguts eren simètrics.  
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A continuació es mostren els gràfics de la potència rebuda en la sonda, tenint en compte 

sol una de les sortides, ja que no variava segons la que s’elegia, i la potència que 

s’obtenia quan sol s’avaluava l’espira.  

 

Figura 4.29 Comparació potència rebuda amb l’enllaç  i sense en la posició E max  Hmin  

 

 

Figura 4.30 Comparació potència rebuda amb l’enllaç  i sense en la posició E min  Hmax 
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Figura 4.31 Comparació potència rebuda amb l’enllaç  i sense en la posició E min  Hmin  

 

 

Figura 4.32 Comparació potència rebuda amb l’enllaç  i sense en la posició E max  Hmax  
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Figura 4.33 Comparació potència rebuda amb l’enllaç  i sense en la posició E max  Hmax  

 

Comparant les gràfiques, la diferència més notable és l’atenuació ocasionada per les 

pèrdues provocades per l’enllaç, que tal i com s’havia considerat en el disseny no 

integrat, era d’uns 30dB. Respecte a la forma d’ona, les diferències que s’observen 

poden correspondre a la resposta freqüencial de l’enllaç, a que el generador utilitzat no 

era el mateix en les dos proves i que la placa de circuit imprès tampoc era la mateixa i 

per tant els components afegits podien provocar alguna variació del camp rebut. 

A continuació, es van efectuar les mateixes mesures incorporant-hi un amplificador ja 

que els transitoris que es pretenen mesurar amb aquesta sonda són molt més elevats 

als que se li podien aplicar amb el generador de funcions. 

En el moment en que s’aplicava un to de més de 30 dBm a l’EUROTEM, el làser es 

saturava. Per aquest motiu s’ha d’estudiar un mecanisme que atenuï el senyal que 

arriba a la sonda si es vol emprar la sonda per efectuar assaigs d’immunitat a transitoris 

radiats amb els nivells descrits a la introducció. 

Els gràfics següents estan realitzats quan la potència d’entrada és de 30 dBm i com 

s’observa, no hi ha canvis en la forma d’ona respecte al no amplificat. 
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Figura 4.34 Comparació potència rebuda sense l’enll aç i amb l'enllaç (amplificat i no) en la 
posició E max Hmin  

 

 

Figura 4.35 Comparació potència rebuda sense l’enll aç i amb l'enllaç (amplificat i no) en la 
posició E min  Hmin  
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Figura 4.36 Comparació potència rebuda sense l’enll aç i amb l'enllaç (amplificat i no) en la 
posició E min  Hmax 

 

 

Figura 4.37 Comparació potència rebuda sense l’enll aç i amb l'enllaç (amplificat i no) en la 
posició E max Hmax  
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Figura 4.38 Comparació potència rebuda sense l’enll aç i amb l'enllaç (amplificat i no) en la 
posició E max Hmax  

 

Caracterització en temps: Generador de transitoris + 

Oscil·loscopi 

Per avaluar com es comporta la sonda quan rep el transitori, s’ha injectat a l’EUROTEM 

el pols especificat en la normativa amb el generador de funcions utilitzat quan es va 

caracteritzar l’enllaç independentment. 

Si s’observen les formes del pols al oscil·loscopi, tant les rebudes a les dos fibres com la 

suma i la resta d’aquests senyals per obtenir els camps, aquestes semblen correctes tal 

i com s’observa a continuació, és a dir, la sonda transmet. Per tal d’avaluar el 

compliment de les especificacions, l’ample de banda de l’oscil·loscopi s’ha de configurar 

a 1GHz, en cas contrari no es podria mesurar el temps de pujada ja que és de l’ordre 

dels ns. Per a aquest ample de banda,  la sensibilitat mínima de l’aparell no és suficient 

per observar el senyal ja que es veu força afectat per l’atenuació de l’enllaç. Així doncs, 

les captures que es mostren estan realitzades amb un ample de banda menor, de 

500MHz, amb la màxima tensió de sortida del generador de funcions. 

Per tal de poder tenir més sensibilitat i poder realitzar les mesures es va afegir 

l’amplificador que s’havia utilitzat en la realització de la funció de transferència, però 
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com aquest tipus d’amplificadors estan dissenyat per amplificar solament un senyal 

sinusoïdal de una freqüència determinada, el pols apareixia molt distorsionat i tampoc 

es podia avaluar si els requeriments de temps de pujada i de l’amplada del pols eren 

vàlids.  

 

Figura 4.39 Senyals rebuts, suma i resta quan E max  Hmin  (polarització vertical)  
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Figura 4.40 Senyals rebuts, suma i resta quan E min  Hmin  (polarització vertical)  

 

Figura 4.41 Senyals rebuts, suma i resta quan E min  Hmax (polarització horitzontal)  
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Figura 4.42 Senyals rebuts, suma i resta quan E max  Hmax (polarització horitzontal)  

 

Figura 4.43 Senyals rebuts, suma i resta quan E max  Hmax (polarització vertical)  
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5 RECEPTOR SUMADOR-RESTADOR 

 

Amb l’objectiu de millorar les prestacions de l’enllaç de fibra òptica de la sonda, s’ha 

incorporat al receptor un sistema capaç de sumar i restar els senyals per tal d’obtenir 

directament el camp elèctric i magnètic. A més a més, per compensar les atenuacions 

de l’enllaç, s’ha introduït un amplificador per aconseguir més nivell de senyal.  

Els camps elèctric i magnètic s’obtindran al combinar, en el primer cas, els dos senyals 

rebuts i en el segon cas, els dos senyals quan un d’ells està invertit. Per tant, és 

necessari dividir cadascun dels polsos rebuts en dos i invertir un d’aquests quatre 

senyals resultants. A l’hora d’invertir, s’ha de tenir en compte que el pols que es 

transmet no és ni un senyal sinusiodal, i per tant, al desfasar-lo no s’aconsegueix 

invertir-lo. 

 
Figura 5.1 Esquema bàsic del funcionament del recep tor 

A continuació s’exposen les dos opcions de disseny que han estat considerades: òptic i 

elèctric. Després es detalla la implementació de l’opció elèctrica i els resultats obtinguts. 

5.1 DISSENY ÒPTIC 

En primer lloc, es va estudiar l’opció de desenvolupar el disseny del receptor utilitzant 

dispositius òptics per aprofitar que aquests estan dissenyats per transmetre senyals d’un 

gran ample de banda a gran velocitat, incorporant poca atenuació i resultant immunes a 

les interferències electromagnètiques. 

Com s’ha observat en els apartats anteriors, l’enllaç incorpora molta atenuació i per tant 

és necessari incorporar al circuit receptor un amplificador. En el cas dels amplificadors 

òptics, existeixen dos grans tipus: els semiconductors i els de fibra dopada. Els 

amplificadors òptics semiconductors (SOA) tenen un funcionament similar al d’un làser, 
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on s’hi col·loquen capes antireflectores als extrems en lloc de miralls per evitar 

realimentació; mentre que els amplificadors de fibra dopada es basen en el bombeig 

extern d’un làser d’ona continua i un medi actiu dopat on es produeix la inversió de 

població. Els amplificadors més comuns de fibra dopada són els EDFA (Erbium Doped 

Fiber Amplifier), que com el seu nom indica estan dopats en Erbi, i els Raman que es 

basen en una interacció no lineal entre el senyal òptic i el senyal de bombeig d’alta 

potencia. [19] 

Donat que el làser utilitzat en l’emissor treballa en primera finestra, el problema a l’hora 

de buscar un amplificador és que la majoria de dispositius òptics treballen en tercera 

finestra (1550 nm) perquè s’aconsegueixen prestacions més altes: menys atenuació, 

més ample de banda, poques pèrdues per dispersió Rayleigh i per absorció infraroja.  

 

Figura 5.2 Gràfic de l'atenuació segons la longitud  d'ona [20] 

Concretament, els amplificadors Raman solament funcionen a partir de la tercera 

finestra. Pel que fa als amplificadors EDFA, per tal que treballin com amplificadors de 

primera finestra han de ser fabricats amb ZBLAN i ser dopats de Erbi i Tuli perquè sinó, 

el seu funcionament normal també és a 1550 nm. Aquest fet provoca que el seu cost 

sigui elevat i, juntament amb que no siguin integrables fa que no es consideri la millor 

opció encara que s’aconseguiria suficient guany per compensar les pèrdues del sistema. 

Finalment, l’últim tipus d’amplificadors, els SOA, funcionen en primera finestra però amb 

ells s’aconsegueix poc guany i incorporen bastant soroll [21]. 
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Així doncs, s’ha descartat utilitzar amplificadors òptics, ja que no són adequats per 

incorporar al disseny de la sonda.  

Igual que en el cas dels amplificadors, a l’hora de buscar components que permetessin 

sumar i restar, tots els dispositius oferts pels diferents fabricants estan dissenyats per a 

funcionar en tercera finestra. Per aquest motiu no s’ha realitzat una cerca molt profunda 

de components que poguessin ser utilitzats  per realitzar aquesta part del disseny. A 

més a més, en aquesta cerca solament es trobaven dispositius basats en desfasadors, 

amb el que no s’aconseguiria invertir el senyal.  

 

5.2 DISSENY ELECTRÒNIC 

La segona opció, i la finalment implementada, consisteix en la realització del procés 

d’amplificació i combinació mitjançant els senyals elèctrics obtinguts després dels 

fotoreceptors. Per implementar-ho són necessaris elements capaços d’invertir senyals, 

divisors, dispositius que sumin/restin i a més a més un amplificador. 

5.2.1 COMPONENTS 

Inversors 

L’element que inverteix el senyal en el disseny d’aquest receptor es basa en el 

funcionament dels transformadors. Un transformador és un dispositiu passiu format per 

dos bobines aïllades elèctricament. Depenent del número de espires que tenen les 

bobines, s’aconsegueix variar la tensió, el corrent i les impedàncies gràcies a la inducció 

electromagnètica, d’acord amb les següents relacions: 

                                                                                               
Figura 5.3 Esquemàtic i relacions d'un transformado r      [22] 
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El conveni de punts indica on hi ha la part positiva de la bobina, amb això 

s’aconsegueix, si n=1 i els extrems positius estan oposats en el primari i el secundari, 

invertir el senyal.  

 
Figura 5.4 Conveni de punts transformador pel qual treballa com inversor [23]  

A part d’inversors com el que es mostra en la figura anterior, també es comercialitzen 

dispositius com el representat en la Figura 5.5 amb el que s’aconseguiria obtenir el 

senyal de l’entrada i l’invertit.  

 
Figura 5.5 Component per obtenir a la sortida l'ent rada i l'entrada invertida [24]  

Finalment, l’opció escollida és la d’utilitzar Baluns, que són transformadors que la seva 

principal funció és transformar impedàncies simètriques en no simètriques, però 

connectades d’una determinada manera permeten obtenir senyals invertits. [25] 

Per invertir un senyal amb baluns hi ha principalment les dos configuracions que es 

mostren a continuació i que podrien ser utilitzades en aquesta aplicació: 

       

Figura 5.6 A. Flux Coupled Balun Transformer i conf iguració per treballar d'inversor 
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Figura 5.7 H. 4:1 Transmission Line Balun Transform er i configuació per treballar 
d'inversor 

En la següent taula hi ha les especificacions d'uns quants baluns que ofereixen diferents 

fabricants: 

 f (MHz) Insertion 
loss 

Phase 
Unbalance 

(º) 

Amplitude 
Unbalance 

(dB) 

1dB 2dB 1dB 2dB 

MINICIRCUITS 
A 

JTX-4-10T 50-1000 1 dB 2 - 0.2 - 

TC4-14+ 200-1400 3 dB     

TC4-14G2+ 200-1400 3 dB     

TC4-14X+ 200-1400 3 dB     

MINICIRCUITS 
H 

TC4-19+ 10-1900 3 dB 4 6 0.3 0.5 

TC4-19G2+ 10-1900 3 dB 4 6 0.3 0.5 

TC4-19X+ 10-1900 3 dB 4 6 0.3 0.5 

TCM4-19+ 10-1900 3 dB 4 6 0.3 0.5 

MARKI 
MICROWAVE 

BAL-0003 0.2-3000 1-2 dB 1-5 0.05-0.5 

BAL-0006 0.2-6000 1.5-3 dB 1-5 0.05-0.5 

BAL-0010 0.2-10000 2-3.5 dB 2-6 0.2-0.6 

PICOSECONDS 
5310A 4-6500 6.9-7.3 dB 0.5-2 0.1-0.3 

5315A 0.2-17000 8 dB  0.5-1 

Finalment per relació de prestacions-preu s’ha elegit TC4-14G2+ i es connectarà tal i 

com s’ha detallat en la Figura 5.6. S’ha de tenir en compte, tal i com es mostra en la 

següent taula, que la relació entre impedàncies és de 4. Per tant, aplicant les fórmules 

del transformador resulta un balun 1:2 amb les impedàncies a la sortida que es detallen 

en la Figura 5.8. 

Taula 5.1 Especificacions  baluns de diferents fabricants  
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Figura 5.8 Càlcul de les impedàncies del balun TC4 -14G2+    
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                                                                [26] [27] 

Divisors  

Els divisors són components passius que separen el senyal introduït a l’entrada amb 

tantes sortides com el dispositiu disposi, amb una potència arbitraria i un desfasament 

també variable. Així doncs, amb aquests components s’aconseguirà disposar de dos 

senyals iguals si s’escull un divisor amb dos sortides que tinguin la potència simètrica i 

la mateixa fase que el senyal d’entrada. 

En la següent taula apareixen els divisors amb dos sortides i sense desfasament de 

Minicircuits que per ample de banda podrien ser utilitzats en aquest receptor: 
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A part de l’ample de banda, els altres paràmetres especificats en la taula són importants 

ja que es busca la major simetria entre senyals possible, per aquest motiu, els 

desajustos en la fase i l’amplitud entre les dos sortides també s’han avaluat.  

Finalment, el divisor utilitzat és el TCP-2-272+ ja que per a l’aplicació les seves 

característiques no són molt diferents a altres de preu més elevat.  

     

 

 

 

 

 

Figura 5.9 Imatge i esquemàtic del divisor TCP-2-27 2+ [28] 

Aquest tipus de divisors estan formats per una xarxa d’adaptació d’impedàncies que es 

realitza mitjançant un transformador i per la etapa que divideix. També consten d’un 

condensador i una resistència que tenen la funció d’aïllar les dos sortides. Per a aquest 

component en concret la resistència ha de col·locar-se a part i el seu valor ha de ser de 

475 Ω. 

 

 

f (MHz) Isolation 
(dB) 

Insertion 
Loss 

Above 3.0 
dB(dB) 

Phase 
Unbalance 

(º) 

Amplitude 
Unbalance 

(dB) 

 

JPS-ED9624/1 1 - 1100 24 1.21 0.536 0.3 

SYPS-ED12879/1 0.5 - 2600 23 0.55 0.3 0.02 

SYPS-ED12879/2 0.3 - 2900 23 0.55 0.15 0.01 

SYPS-2-252+ 5.0 - 2500 18 0.7 3 0.3 

ADP-ED7369/1 0.3 - 2400 18 0.62 0.579 0.027 

ADP-2-20-75+ 5.0 - 2000 16 0.5 4 0.3 

TCP-2-272+ 5.0 - 2700 24 0.9 2 0.3 

TCP-ED9907/1 5.0- 3300 14 0.4 2.17 0.5 

SYPS-2-282-75+ 5.0 - 2750 25 0.8 4 0.4 

Taula 5.2 Especificacion s de divisors de Minicircuits  
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Figura 5.10 Diagrama de blocs i esquemàtic d'un div isor [29] [30] 

 
Amplificador i combinador 

Per una banda, per amplificar, es podrien utilitzar amplificadors operacionals que 

tinguessin un ample de banda adequat a l’aplicació. D’amplificadors de radiofreqüència, 

com s’observa en la taula, se’n troben bastants al mercat i qualsevol dels següents 

podria servir per a aquest receptor que s’implementa. 

Taula 5.3 Especificacions d’amplificadors  

 f (MHz) Gain 
(dB) 

Flat 
Gain 
(dB) 

Input 
max 

(dBm) 

DC 
(V) 

P 
1dB 
(dB
m) 

Output 
IP3 

(dBm) 

M
IN

IC
IR

C
U

IT
S

 
 

CMA-62+ 10-6000 15.4 0.6 24 6 19 37 
CMA-63+ 10-6000 20 1 13 6 18 34.6 
GVA-62+ 10-6000 15.4 0.7 24 6 19.8 33.6 
GVA-63+ 10-6000 21 1.7 13 5.7 19 35 
GVA-81+ DC-6000 10 0.5 13 5.9 19.1 41.3 
GVA-82+ DC-7000 15 0.5 20 5.8 20 40 
GVA-83+ DC-7000 20 1 20 5.8 18 33 
GVA-84+ DC-7000 24 2 13 5.8 20.5 37 
LEE-9+ DC-8000 8.5 0.4 15 4 14 30.5 

LEE-19+ DC-8000 12 1 15 3.6 12 24.5 
LEE-29+ DC-8000 15.4 1 15 3.6 11.9 25.5 
LEE-39+ DC-8000 21.4 4.5 13 3.5 11.6 23.4 
LEE-49+ DC-5000 14.1 1 13 4.9 16.7 33 
LEE-59+ DC-5000 20.3 3 13 4.8 17.3 33 
VAM-3+ DC-2000 11 0.7 13 4.7 9 22 
VAM-6+ DC-2000 15 4.5 13 3.3 2 14 
VAM-7+ DC-2000 12 1 13 3.8 5.5 18 
ZFL-2AD 2-1000 9 0.4 10 15   

ZFL-1000G 10-1000 19 1.5 10 15   
ZFL-1000GH 10-1200 24 1.5 10 15   
ZFL-1000LN+ 0.1-1000 20 0.5 5 15   

WENTEQ 
MICROWAVE 

ABP0300-01-
3830 

30-3000 38 1.25 10 13 30 39 

SHF 
Communication 
Technologies 

AG 

SHF 803 P 
0.035-
40000 

17 1.5 9 9 20  
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Per l’altra banda, també és necessari un combinador. Aquest té el funcionament dual 

que un divisor com l’estudiat abans, de fet són invertibles, simplement al port S s’obté la 

combinació de les entrades. 

Però finalment el component elegit per a realitzar aquestes dos funcions és un dispositiu 

de Linear Technology (LTC6420-20) que proporciona a la sortida el senyal amplificat 20 

dB invertit i no invertit de cadascuna de les dos entrades per a un ample de banda de 

1,8 GHz. Així doncs, amb aquest component es pot fer la combinació i la amplificació 

simultàniament. 

Altres característiques a tenir en compte en el disseny són les següents: 

 

 

 
Figura 5.11 Recull d'algunes especificacions de LTC 6420-20 [31] 

 

 

 

 

  

Figura 5.12 Esqu emàtic LTC6420 -20 [31]  
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5.2.2 DISSENY DEL CIRCUIT 

A continuació s’especifica la connexió dels components descrits anteriorment. Com el 

pols rebut és molt estret, és important tenir en compte que el circuit ha de ser el més 

simètric possible per no incorporar desfasaments. Per aquest motiu, es col·loquen dos 

baluns, tot i no ser necessari utilitzar tots dos perquè sol cal invertir un dels senyals, i a 

continuació s’utilitzaran tres divisors, també per mantenir la simetria del circuit. Es 

combinaran les sortides d’aquests tal com s’especificarà a continuació per obtenir el 

resultat desitjat.  

A les sortides del balun i dels divisors que no s’utilitzen s’incorporen resistències de 50 

Ω. En el cas dels splitters, també s’ha de tenir en compte la resistència que veu entre 

els seus terminals per tal d’aconseguir un bon aïllament entre les dues sortides. Com 

que el fabricant indica que ha de ser de 475 Ω i la resistència diferencial d’entrada del 

LTC6420-20 és de 200 Ω, s’ha col·locat a cada sortida una resistència de 131 Ω (el 

valor comercial més pròxim).  

A més a més, com s’observa al esquemàtic, també s’ha deixat un espai per si es 

necessites un element inductiu per contrarestar la caiguda de la impedància que sofreix 

l’amplificador a mesura que augmenta la freqüència. 

La resta d’elements són els especificats a les fulles d’especificacions dels fabricants. 

 

Figura 5.13 Esquemàtic receptor sumador-restador 
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Per una altra banda, per aconseguir fer la suma i la resta, s’ha de fer arribar les senyals 

al LTC6420-20 de manera que a les seves entrades hi hagi la senyal pertinent. Com no 

es pot implementar sense que no hi hagi solapament en les pistes, es va realitzar la 

placa a doble cara. A continuació s’especifica amb la següent figura la combinació dels 

senyals: 

 

Figura 5.14 Combinació de senyals per obtenir la su ma i la resta [31] 

La disposició dels elements a la placa es mostra a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN2 

IN1 OUT1 

OUT2 

Balun → 

Splitter 1 → 

←Splitter 2 Splitter 1 → 

Balun 1 → 

←Splitter 2 

←Balun 2 

Entrada 

Entrada 

1 
 
 

2 
 
 

5 
 

6 

+ + 

+ - 

(1 — 2) 

(6 — 5) 

Figura 5.15 Disposició dels elements en la placa  
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5.3 CARACTERITZACIÓ RECEPTOR 

La caracterització de la placa s'ha realitzat amb l’oscil·loscopi per tal de veure si la suma 

i la diferència dels senyals es realitza correctament. A part d'invertir els senyals de la 

forma adient i així comprovar que els components del circuit funcionin de la manera 

esperada, s'ha de tenir en compte que per obtenir un resultat satisfactori, el circuit ha de 

ser simètric, és a dir, els senyals han d'estar perfectament sincronitzats en el temps i les 

atenuacions produïdes al llarg de les pistes han de ser iguals. 

A continuació, es recullen les captures de les diferents combinacions d'entrades que es 

poden introduir gràcies a les diferents opcions que dóna el generador 81160A: la sortida 

de dos senyals sincronitzats i les seves sortides inverses. Així doncs, a l'entrada del 

circuit s'ha introduït les quatre combinacions que es poden realitzar (senyals groc i 

blau). Amb els resultats obtinguts en la taula es pot comprovar que el circuit funciona 

correctament en quant a que combina els senyals a la sortida (senyals lila i verd) de la 

manera desitjada, explicada en l'apartat 5.2.2.  

Abans d'analitzar altres aspectes dels resultats obtinguts, cal mencionar que a l'hora 

d'introduir el senyal pels dos canals, s'ha hagut de realitzar amb diferents tensions 

d'entrada ja que existeix una descompensació de senyal entre ambdós canals. 

Concretament, les tensions pic a pic de sortida del generador són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpp-CH1= 0,8 Vpp � 

Vpp-CH2= 1,2 Vpp � OUT2 
 

IN1 

IN2 
 

OUT1 

Balun → 

Splitter 1 → 

←Splitter 2 Splitter 1 → 

Balun 1 → 

←Splitter 2 

←Balun 2 

Entrada 

Entrada 

1 
 
2 
 
 
5 
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+ + 

+ - 

(1 — 2) 

(6 — 5) 

Figura 5.16 Tensió a les entrades del circuit receptor  



Sonda per la mesura de transitoris radiats en camp proper amb transmissió per fibra òptica 73 

    

Per trobar el per què d'aquesta variació s'han intercanviat els cables, les sortides del 

generador i s'ha examinat el circuit. Respecte al circuit, els dos connectors SMA són 

iguals, els baluns també i la única diferència és que a un terminal de sortida del balun, a 

l'entrada 1, hi ha connectada una resistència de 50 Ω enlloc d'un splitter que també té, 

en teoria, una impedància d'entrada de 50Ω. 

Per determinar en quin grau afecta a la resta de circuit els diferents camins que va 

trobant el senyal s'ha ajustat aquest nivell de senyal a l'entrada. A partir d'aquí 

s'analitzaran els altres paràmetres d'interès del circuit. 

 

Figura 5.17 Captura de les entrades (1, 2) i sortid es (3, 4) del receptor 

 OUT1 = (CH1)-(-(CH2))= 2·CH  

 OUT2 = (CH1)-(CH2)= 0 
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Figura 5.18 Captura de les entrades (1, 2 (invertid a)) i sortides (3, 4) del receptor 

 

Figura 5.19 Captura de les entrades (1 (invertida),  2) i sortides (3, 4) del receptor 

 OUT1 = (CH1)-(-(-CH2))= 0  

 OUT2 = (CH1)-(-CH2)= 

 OUT1 = (-CH1)-(-(CH2))= 0  
 

 OUT2 = (-CH1)-(CH2)= -2·CH 
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Figura 5.20 Captura de les entrades invertides (1, 2) i sortides (3, 4) del receptor 

 

Un dels problemes més evidents que s'observen són les ressonàncies en els senyals de 

sortida. Aquestes ressonàncies apareixen en el circuit quan s'alimenta l'amplificador, i 

per tant, podrien ser ocasionades per l'efecte d'alguna capacitat paràsita que oscil·la 

amb altres elements del circuit. 

Un primer intent per solucionar-ho, va ser canviar el fil amb que es realitzaven les 

mesures per descartar que degut a la seva longitud aquest fos el problema. Però al no 

apreciar-se cap canvi es concloure que el problema era la placa. 

Al no realitzar les proves amb freqüències per sobre dels 500MHz, es va variar l'ample 

de banda de l'oscil·loscopi per filtrar les ressonàncies.  Mesurant la sortida quan no 

s’introdueix senyal, s’ha pogut determinar que el circuit ressona a 30MHz i a 550MHz. 

BWosc  Vpp 

1 GHz 900 mVpp 
500 MHz 650 mVpp 
250 MHz 400 mVpp 
20 MHz 100 mVpp 

Taula 5.4 Tensió pic a pic de la sortida del recept or quan no s'introdueix senyal per 
diferents amples de banda de l'oscil·loscopi 

 OUT1 = (-CH1)-(-(-CH2))= -2·CH 

 OUT2 = (-CH1)-(-CH2)= 0 
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El conjunt d'amplificador, pistes, placa fa que hi hagin molts factors i sigui molt difícil de 

trobar el conjunt que oscil·la, potser amb la construcció d'una altra placa nova es podria 

solucionar el problema. 

D'altra banda, també s'observa que el guany de 20 dB que hauria de proporcionar 

l'amplificador no s'aconsegueix. 

El guany de 20 dB està especificat amb la condició que a l'entrada es tingui una tensió 

diferencial de 100 mVpp. Una de les possibilitats, doncs, és que el senyal que arribi a 

l'amplificador el saturi. Malauradament, degut a les ressonàncies esmentades abans, no 

es pot comprovar aquest fet ja que se solapen amb el senyal desitjat. 

A part d’aquesta possibilitat, en les notes d'aplicació del LTC6420-20 es proporciona 

una fórmula per calcular el guany de l'amplificador segons les seves resistències 

d'entrada i de sortida. [31] 

/0 � 1��23
�!�

1 � 2000
4� 5 200 � 46

25 5 46
 

Equació 5.1 Guany LTC6420-20 

Per obtenir un guany de 20 dB, és a dir un factor 10 en lineal, la resistència d'entrada 

hauria de ser zero i la de sortida molt elevada.  En definitiva, segons aquesta fórmula 

mai es pot aconseguir el guany de 20 dB ja que sempre s'ha de connectar algun senyal 

d'entrada. 

A continuació es busca el guany que segons aquesta fórmula s'obtindria en el circuit 

que s'ha dissenyat. 

La resistència d’entrada al LTC6420 del circuit es calcula a partir del següent esquema 

tenint en compte que encara que a l’hora de combinar les entrades de l’amplificador 

s’utilitzin senyals de diferents splitters, en les dues branques es tenen els mateixos 

elements, per tant són iguals. 
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Figura 5.21 Esquemàtic per calcular l'impedància vi sta a l'entrada del LTC6420-20  

La Rint del splitter ha de tenir un valor de 475 Ω per aconseguir aïllament en els dos 

ports segons les especificacions. En realitat, aquesta resistència no està col·locada com 

a tal ja que s’aprofita els 200 Ω d’entrada diferencial de l’amplificador (200 Ω + 131 Ω + 

131Ω  = 462 Ω). Degut a que aquesta resistència no es coneix s’han considerat dos 

casos extrems: 

• Si es considera un circuit obert, la resistència diferencial a l’entrada de l’amplificador 

seria (131 Ω + 50 Ω)·2 = 362 Ω. 

• Si es considera un curt circuit, la resistència diferencial a l’entrada de l’amplificador 

seria (131 Ω)·2 = 262 Ω. 

Per calcular la resistència de sortida al LTC6420 del circuit, s'ha de tenir en compte que 

una de les sortides està a l'aire i l'altra a un connector SMA de 50 Ω. Com una de les 

sortides està en circuit obert, es pot menysprear aquesta part de l'equació. 

Així doncs el guany obtingut estarà comprés teòricament entre: 

Rs Av Av (dB) 

362 Ω 3,56 11,03 dB 
262 Ω 4,33 12,73 dB 

Taula 5.5 Guany teòricament obtingut segons R in  

Aquests resultats concorden amb els mesurats: 

• Guany de l’amplificador quan suma: 
',&	9::

�;,
	9::

	→ 10,88	�= 

• Guany de l’amplificador quan sol s’introdueix una entrada: 
;,>9::

;,
	9::
	→ 13,06	�= 
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Per tant, pot ser que el problema estes en aquest error de disseny i llavors, per millorar-

ho es podria posar un transformador a l’entrada de l’amplificador per transformar les 

impedàncies i així tenir una resistència més petita a l’entrada.  

 
Figura 5.22 Esquemàtic del divisor amb un transform ador per compensar la Rs 

Rs (Ω) 10 20 25 50 75 100 120 150 200 

Av 9,52 9,09 8,89 8,00 7,27 6,67 6,25 5,71 5,00 

Av (dB) 19,58 19,17 18,98 18,06 17,23 16,48 15,92 15,14 13,98 

Taula 5.6 Guany obtingut amb diferents Rs 

A part d'aquestes proves en l'oscil·loscopi, com els nivells de senyal variaven molt 

depenent de la freqüència del senyal que s'introduïa i s'havien d'anar ajustant les 

tensions a l'entrada, es va utilitzar l'analitzador de xarxes per poder observar més 

fàcilment com és comportava en freqüència. Es van realitzar captures de totes les 

etapes, on es podia observar que les sortides dels elements divisors, tant splitters con 

els baluns, eren simètriques. A més a més s'observava una ressonància al voltant dels 

700 MHz i que s'acoblava senyal en el tram on no hi ha pla de massa i hi ha pista per 

ambdós cares de la placa. 
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Introduïnt senyal per I N1 (0dBm)  

Entrada Balun 

Splitter 1 Splitter 2 

1 6 

2 5 

OUT 1 OUT 2 

Figura 5.23 Captures de l'analitzador de xarxes del recep tor introduint senyal des de IN1  
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Introduïnt senyal per IN2 (0dBm) 

Balun 1 Balun 2 

2 5 

1 6 

OUT 1 OUT 2 

Splitter 1 Splitter 2 

Figura 5.24 Captures de l'analitzador  de xarxes del receptor introduint senyal des de IN2  
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6 CONCLUSIONS 

 

En la finalització d’aquest projecte es pot concloure que l’objectiu del treball: dissenyar 

un enllaç de fibra òptica per que sigui implementada en una sonda que mesuri camp 

elèctric i magnètic simultàniament, s’ha aconseguit.  

S’han desenvolupat satisfactòriament els diferents apartats del projecte una vegada 

definides les especificacions que s’havien de complir per realitzar els circuits. Al llarg de 

tot aquest procés, s’han buscat les millors opcions respecte als components a utilitzar, 

s’ha simulat per aconseguir una primera visió del comportament del circuit segons 

diferents paràmetres tenint en compte la influència del comportament real dels 

components per altes freqüències. Després, una vegada fabricada la placa, s’han seguit 

diferents metodologies, tant en domini temporal com en el domini freqüencial, per poder 

verificar el funcionament. 

Fent referència als resultats obtinguts finalment, tant l’enllaç bàsic com el que s’ha 

implementat en la sonda compleixen els marges especificats en els requeriments de la 

normativa, a falta d’amplificar finalment la sortida. També, aquests circuits s’han 

caracteritzat amb la finalitat de que a l’hora que s’hagi d’utilitzar la sonda per realitzar 

mesures es conegui exactament com hi influeix l’antena. 

Pel que fa el receptor, que pretén donar facilitat a l’hora d’obtenir immediatament el 

valor dels dos camps sense haver de fer-se a posteriori un processat dels senyals 

obtinguts, necessita un desenvolupament més profund. Es necessari donar solució al fet 

que el circuit ressoni al alimentar l’amplificador i a les desigualtats en el nivell de senyal 

en les dos entrades del circuit.  

Com a línia futura també s’hauria de buscar la manera d’aconseguir obtenir el màxim 

guany en el receptor en les limitacions que es tenen. També, com es comenta a les 

especificacions del sistema, es necessari incorporar un atenuador que, encara que resti 

sensibilitat en la sonda, permeti rebre nivells de camp més elevats sense saturar els 

làsers. A més a més, seria també interessant fabricar una sonda que mesuri en les tres 

dimensions a partir de tres sondes com les desenvolupades en aquest projecte. 
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