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Abstract 
Each electronic device with commercial purposes within the European Union shall declare the 
EMC directive compliance. One the requirements consists on assuring that the device continues 
operating as intended when electromagnetic perturbations are applied, with the need of 
performing radiated and conducted immunity tests. 

The purpose of this project is to develop a control software to automatize tests performed at 
GCEM-UPC. Current requirements will be taken into account, with a previous study of the state 
of art of the different regulations and standards. A wide range of instrumentation will be 
controlled, prioritizing code optimization in order to minimize tests’ duration and assuring the 
integrity of all instruments. 

Code implementation will be performed with MATLAB, a privative programming language based 
in Java and C++. It has to allow communications with different protocols such as GPIB, Ethernet, 
USB or RS-232. 

Software must also allow to perform tests of products in a residential or industrial environment, 
automotive components and railway products, with the performance of the previous 
calibrations. 

Finally, some tools will be included to monitor and process video signals to ensure automatically 
a correct functioning of the different products, or an advanced application to allow the 
performance of research and investigative measurements.  
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Resumen 
Cualquier equipo electrónico con finalidades comerciales dentro de la Unión Europea tiene que 
declarar el cumplimiento de la directiva de compatibilidad electromagnética (EMC). Uno de los 
requisitos consiste en asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos delante de 
interferencias electromagnéticas, con la necesidad de realizar ensayos de inmunidad radiada y 
conducida. 

La finalidad de este proyecto es desarrollar un software de control para automatizar los ensayos 
de inmunidad que se realizan en GCEM-UPC. Se adecuarán a los requisitos actuales, previo 
estudio del arte de las normativas, y se controlará todo tipo de instrumentación, priorizando la 
optimización del código para minimizar la duración de los ensayos y asegurando en todo 
momento la integridad de todos los instrumentos. 

La implementación del código se realiza en el lenguaje privativo basado en Java y C++ de 
MATLAB, y permitiendo la comunicación mediante diversos protocoles como GPIB, Ethernet, 
USB o RS-232. 

El software permite la realización de ensayos tanto en equipos en general de entorno doméstico 
o industrial, componentes de automoción o productos ferroviarios, y la realización de las 
calibraciones previas. 

Finalmente, se incorporan herramientas para monitorizar y procesar señales de vídeo para 
asegurar el funcionamiento de los equipos de manera automática, u otras aplicaciones 
avanzadas que permiten la realización de medidas de investigación.  
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Resum 
Qualsevol equip electrònic amb finalitats comercials dins la Unió Europea ha de declarar el 
compliment de la directiva de compatibilitat electromagnètica (EMC). Un dels requeriments 
consisteix en assegurar el correcte funcionament dels dispositius davant interferències 
electromagnètiques, amb la necessitat de realitzar els assaigs d’ immunitat radiada i conduïda. 

La finalitat d’aquest projecte és desenvolupar un software de control per automatitzar els 
assaigs d’immunitat que es fan a GCEM-UPC. S’adequarà als requisits actuals, previ estudi del 
estat de l’art de les normatives, i controlarà tot tipus d’instrumentació, prioritzant la 
optimització del codi per minimitzar la durada dels assaigs i assegurant en tot moment la 
integritat de tots els instruments. 

La implementació del codi és en el llenguatge privatiu basat en Java i C++ de MATLAB, i permet 
la comunicació mitjançant diversos protocols com GPIB, Ethernet, USB o RS-232. 

El programari permet la realització dels assaigs tant per equips en general d’entorn domèstics o 
industrial, com per components d’automoció o producte ferroviari, i la realització dels 
calibratges previs. 

Finalment, s’ incorporen eines per monitoritzar i processar senyals de vídeo per tal d’assegurar 
el funcionament dels equips de manera automàtica, o d’altres aplicacions avançades que 
permeten la realització de mesures de recerca. 
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1. Introducció 
1.1. Marcat CE i les directives europees 

Avui en dia pel desenvolupament de nous productes elèctrics o electrònics amb finalitat 
comercial, a les tasques habituals d’idear, dissenyar, prototipar i finalment industrialitzar, els 
enginyers també s’han d’assegurar del compliment dels requisits de tipus legal. En general a la 
Unió Europea (UE) si es desitja comercialitzar productes amb finalitat de ser posades a disposició 
directe dels usuaris, el venedor i/o fabricant tenen la obligació de posar el Marcat CE [1] al 
producte i d’aquesta manera garantir la seguretat dels consumidors. Amb el Marcat CE es 
declara la conformitat del producte a comercialitzar amb tots els requisits normatius aplicables 
relatius a aspectes de seguretat, compatibilitat electromagnètica, protecció del medi ambient i 
d’altres aspectes legals que la UE exigeix. 

 

Figura 1. Logotip del marcat CE 

A nivell formal el fabricant o venedor a demés de posar la marca CE al producte també ha de 
redactar, signar i deixar a disposició dels consumidors la declaració UE de conformitat. Aquest 
document és obligatori i amb ell el fabricant assumeix plena responsabilitat del compliment 
legal. Però a nivell tècnic, tant en la fase de disseny com en la de producció, els fabricants han 
de realitzar i superar uns assaigs per demostrar el compliment de les normatives, segons el seu 
estat de l’art, que considerin adequades pel marcat CE. Els resultats de l’avaluació de 
conformitat del producte s’ha d’annexar amb la resta del expedient tècnic del producte. 

Dins del Marcat CE es troben diferents directives horitzontals amb les seves corresponents 
normatives tècniques i d’assaigs que apliquen segons el tipus de producte. Per exemple, per 
equips elèctrics o electrònics hi ha la directiva 2014/30/EU de compatibilitat electromagnètica, 
la directiva 2014/35/EU de baixa tensió, la directiva 2014/34/EU per entorns explosius, la 
directiva 2014/53/EU de radio, i la directiva 2011/65/EU de RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances). En el següent apartat farem una breu descripció de la compatibilitat 
electromagnètica, àmbit sobre el que girarà el nostre projecte.  
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1.2. La compatibilitat electromagnètica i els seus assaigs 
Les interferències electromagnètiques o EMI (ElectroMagnetic Interferences) són una causa 
molt comuna per la qual tot tipus de dispositius electrònics actuen d’un mode no esperat. Els 
seus efectes poden anar de petites molèsties per l’usuari (per exemple, que la pantalla del nostre 
monitor parpellegi inesperadament o flickers) fins a accidents fatals a causa d’un error en un 
sistema de seguretat crític (tal com poden ser els frens d’un vehicle). Altres accidents es 
descriuen en el llibre “The 1998 EMC Encyclopedia” [2]: el marca-passos d’un pacient va deixar 
de funcionar quan els para-mèdics van utilitzar la ràdio de l’ambulància, alguns tensiòmetres 
triplicaven la lectura quan s’apropaven a un telèfon mòbil, etc.  

És important considerar una sèrie de bones pràctiques d’enginyeria a l’hora de dissenyar els 
dispositius electrònics per tal d’evitar tots aquests problemes. Es defineix la compatibilitat 
electromagnètica o EMC (ElectroMagnetic Compatibility) com l’habilitat d’un dispositiu o 
sistema per funcionar satisfactòriament en el seu entorn sense introduir pertorbacions 
electromagnètiques intolerables per d’altres equips del seu voltant i alhora suportar les 
interferències que li arribin d’aquest mateix entorn.  

L’estudi de les interferències en EMC requereixen en primer lloc d’un element font, generador 
d’energia elèctrica o magnètica, amb components espectrals en RF (radiofreqüència) no 
ionitzant i sovint no intencionada. 

En segon lloc ha d’haver un camí o canal de propagació de l’energia. Ja sigui mitjançant la 
generació de camps elèctrics o magnètics radiats en els dispositius electrònics, en les pistes de 
placa de circuit imprès, en els cablejats de potència i/o senyal, en les antenes o en general en 
qualsevol material conductor. Ja sigui també mitjançant la propagació d’interferències de mode 
conduit en els cablejats de potència com per exemple la xarxa de distribució elèctrica de corrent 
alterna, ja sigui a través d’altres xarxes d’alimentació, control o senyal com busos de 
comunicacions on el denominador comú és que múltiples equips poden compartir la connexió 
elèctrica. 

En tercer i últim lloc ha d’haver un element víctima, el qual sigui susceptible de veure’s afectat 
per l’arribada de l’energia interferent. 

Vist tot això, aquest àmbit s’ha de regular i alhora han d’existir laboratoris on es puguin portar 
a terme assaigs d’EMC controlats, tant radiats com conduits, de dispositius elèctrics i electrònics 
reals. Les proves que limiten la generació de les interferències s’anomenen mesures d’emissions 
mentre que les proves que avaluen la susceptibilitat a l’hora de suportar l’arribada de 
pertorbacions externes s’anomenen assaigs d’immunitat. 

Per exemple, un equip que no hagi superat satisfactòriament les proves d’emissions conduïdes 
i es connecti a la xarxa elèctrica de la nostra llar podria perjudicar greument de mode conduit a 
altres dispositius que també estiguin connectats, com per exemple el televisor. Mentre que si 
som un fabricant d’accessoris de vehicles que es dedica a fer una ràdio que no hagi superat 
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satisfactòriament assaigs d’immunitat radiada, aquesta podria deixar de sintonitzar 
correctament les emissores FM si per exemple accionem el motor del neteja-vidres del vehicle. 

A nivell europeu, la compatibilitat electromagnètica es regula i regeix per la Directiva 
2014/30/UE [3], tot i que tal com la mateixa descriu per alguns productes, com per exemple els 
que es relacionen amb automoció, aeronàutica, màquines o productes sanitaris, aquests es 
regeixen per les seves pròpies directives i reglaments. La directiva EMC com a concepte tècnic 
per a la realització dels assaigs només descriu que tots els productes que es comercialitzin a la 
UE han de complir els requisits de l’annex I de la directiva: 

“1. Requisitos generales 

El diseño y la fabricación de los equipos, habida cuenta de los avances más recientes, garantizarán: 

a) que las perturbaciones electromagnéticas generadas queden limitadas a un nivel que permita a los 
equipos de radio y de telecomunicaciones u otros equipos funcionar con el fin para el que han sido 
previstos; 

b) un nivel de protección frente a las perturbaciones electromagnéticas previsibles que permita al equipo 
funcionar sin una degradación inaceptable en su uso previsto.” [3] 

Bàsicament, el que ens diu l’annex és el que ja havíem vist anteriorment. El punt a) es refereix a 
limitar les emissions electromagnètiques que un equip pot generar, i el punt b), sobre el qual es 
basarà el nostre projecte, es refereix a que l’equip pugui suportar un nivell específic de 
pertorbacions electromagnètiques amb el qual continuï funcionant normalment (el que 
anomenem susceptibilitat o immunitat). 

La directiva no ens explica com avaluar aquests productes ni quins són els nivells màxims 
permesos els quals els equips s’han de sotmetre per verificar la seva susceptibilitat. Tot i així, a 
l’article 13 de la directiva es comença a introduir alguns aspectes relacionats amb el que 
anomenarem normes harmonitzades i on si es defineixen característiques tècniques per a la 
realització dels assaigs: 

“Los equipos que sean conformes con normas armonizadas o partes de estas cuyas referencias se hayan 
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea se presumirán conformes con los requisitos esenciales 
establecidos en el anexo I a los que se apliquen dichas normas o partes de estas.” [3] 

Per tant un producte estarà conforme amb la directiva d’EMC si compleix els requisits de les 
normes harmonitzades [4], que es defineixen com especificacions tècniques aprovades per una 
comissió experta dels organismes europeus de normalització (per exemple CEN, CENELEC [5] i 
ETSI [6]). Les normes harmonitzades poden ser normes de producte o genèriques. Les de 
producte són específiques per equips molt concrets, tal com pot ser la EN 55015 i la EN 61547 
per il·luminaries, la EN 50121-3-2 [7]  per aparells d’aplicacions ferroviàries, la EN 12015 i la EN 
12016 per aparells que es muntin en ascensors, la EN 55032 i la EN 55035 per equips multimèdia, 
etc. Les normes genèriques són orientades a tot tipus de productes en general. Per exemple, hi 
ha la EN 61000-6-2 [8] que defineix la immunitat per nivells industrials o la EN 61000-6-1 [9] per 
nivells domèstics), on en aquestes normes es descriuen tots els requisits que els equips han de 
suportar. Per exemple si agafem la genèrica de nivells industrials, algunes de les pertorbacions 
que hem d’aplicar són les següents: 
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- Aplicar un camp electromagnètic RF amb una modulació AM1 del 80% d’1 kHz a diferents 
freqüències del rang de 80 MHz a 1 GHz amb una intensitat de camp de 10 V/m. L’equip 
ha de seguir funcionant amb el seu mode de funcionament normal durant tot l’assaig. 
(El que anomenem immunitat radiada)  

- Ídem en el rang de 1.4 GHz a 6 GHz amb una intensitat de camp de 3 V/m. 
- Aplicar un senyal en mode comú d’una amplitud de 10 V amb la mateixa modulació que 

el cas anterior als ports de senyal i als ports d’entrada d’alimentació. El rang freqüencial 
és de 150 kHz a 80 MHz. L’equip ha de seguir funcionant amb el seu mode de 
funcionament normal durant tot l’assaig.  (El que anomenarem immunitat conduïda)  

Això són només 3 de les 15 pertorbacions d’aplicació que es contemplen en aquesta norma. Tot 
i així, podem veure que només s’observa el rang freqüencial en el qual s’aplica la pertorbació i 
el nivell de camp amb el que es fa. No es descriu en cap cas el set-up o configuració del muntatge 
de l’equip durant les proves tot i que molts dispositius poden estar formats per diferents 
elements interconnectats amb longituds de cable molt diverses. Tampoc es descriu que s’entén 
per nivell de camp. Sí, es diu el nivell (per exemple, 10 V/m), però el producte pot ser molt gran 
i no tindrem el mateix camp elèctric en un punt del equip que en l’altre. També s’aplica una 
modulació al senyal, per tant, la intensitat de camp elèctric pot augmentar o disminuir. Els 10 
V/m es consideren amb modulació, o sense? A quina distància hem de col·locar l’equip respecte 
a l’antena que s’encarrega de generar el camp elèctric radiat? 

Tots aquests qüestions es responen detalladament al que anomenem normes bàsiques i que 
se’n fa referència a les pròpies normes de producte i genèriques. Aquestes normes bàsiques ens 
descriuen amb detall totes les consideracions des d’una basant purament tècnica necessàries 
per a la correcta realització dels assaigs. 

Les normes bàsiques que aniran apareixent contínuament en aquest projecte i que es detallen 
profundament a l’Annex A són les següents (Les dues primeres referides a la directiva EMC 
2014/30/UE): 

- EN 61000-4-3 [10] [11]. Tècniques de mesura i assaig per immunitat radiada. 
- EN 61000-4-6 [12]. Tècniques de mesura i assaig per immunitat conduïda. 

Les altres tres estan especificades dins l’àmbit dels vehicles i components del automòbil, on pel 
que es refereix a EMC el compliment legal el defineix el Reglament del vehicles UN ECE número 
10 [13]. Aquest reglament és una espècie de barreja entre directiva i norma de producte, on les 
normes bàsiques a les que cita i les quals farem referència en el projecte són les tres següents: 

- ISO 11452-1 [14] : Principis generals i terminologia d’assaigs d’immunitat en 
components de vehicle.  

 
1 Alguns dispositius electrònics són més susceptibles a senyals modulats. La raó és que les pertorbacions 
en alta freqüència poden ser desmodulades involuntàriament pels propis equips, resultant en 
modulacions de baixa freqüència que es poden interpretar com a senyals intencionats per part del 
microcontrolador, i per tant, afectar a l’equip més severament. [14] 
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- ISO 11452-2 [15]: Immunitat radiada en components del vehicle. 

- ISO 11452-4: BCI (Bulk current injection) [16] [17]: equivaldria a la immunitat conduïda 
portada a l’àmbit de l’automoció. 

Aquestes quatre normes bàsiques s’hauran de considerar amb molt detall per a l’execució del 
projecte que desenvoluparem. 

1.3. La radiofreqüència en els assaigs d’immunitat 
En els assaigs EMC que intervenen en aquest projecte s’ha de pertorbar a l’equip mitjançant 
camps electromagnètics d’alta freqüència que s’emeten de manera radiada utilitzant antenes. 
Alternativament es poden injectar de manera conduïda sobre un port cablejat utilitzant 
diferents transductors, com CDN (Coupling and Decoupling Networks), pinces de corrent, etc. En 
tots aquest escenaris s’ha d’utilitzar energia electromagnètica a freqüències elevades les quals 
s’anomenen de radiofreqüència (RF).  

Segons l’enciclopèdia britànica, es defineix la radiofreqüència com la porció menys energètica 
del espectre electromagnètic situat entre 3 Hz i 300 GHz. En aquest projecte, acotarem aquest 
rang des d’aproximadament 150 kHz fins a 6 GHz, ja que és el rang de freqüències on 
normalment es troben gairebé tots els assaigs d’immunitat RF de la directiva EMC. 

En altes freqüències és important assolir una transmissió de potència màxima a causa de les 
pèrdues causades per totes les capacitats i inductàncies paràsites en els cables. És per això que 
s’utilitzen les línies de transmissió adaptades a una certa impedància característica, per tal 
d’assegurar una transmissió màxima de potència. En televisió, per exemple, s’utilitzen línies de 
transmissió amb una impedància característica de 75 Ω. En tot l’àmbit de RF, és comú utilitzar 
línies de transmissió adaptades a 50 Ω i la unitat per excel·lència per mesurar la potència 
transmesa són els dBm. 

També es solen utilitzar diferents modulacions, que anirem mencionant-les al llarg del projecte 
i que podem trobar detallades en l’Annex E.  

1.4. Necessitats del sistema de control per assaigs d’immunitat RF  
Es durà a terme el desenvolupament d’un software de control automàtic per a la realització dels 
assaigs d’immunitat conduïda detallats en les normes EN 61000-4-6 i ISO 11452-4, així com 
també els assaigs d’immunitat radiada detallats en les normes EN 61000-4-3 i ISO 11452-2. 

El software també haurà de realitzar els processos de calibratge previs a l’execució dels assaigs 
i que estan definits i descrits en les mateixes normes bàsiques. Per tal de poder seguir les 
especificacions normatives i automatitzar els processos, el software haurà de controlar tot tipus 
d’instruments, tals com: 

- Amplificadors de potència de classe A 
- Generadors de funcions 
- Wattímetres 
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- Diferents elements de mesura: multímetres, oscil·loscopis, sondes de camp elèctric, 
analitzadors d’espectre, etc. 

Al laboratori EMC del GCEM (Grup de Compatibilitat Electromagnètica) de la UPC, es disposa de 
les instal·lacions necessàries per la realització dels assaigs, pel que tot el desenvolupament i 
validació del sistema es realitzarà al mencionat laboratori. 

Considerant que el software que actualment utilitza al grup GCEM ha quedat obsolet tant en 
especificacions, normatives, i en la interfície usuari, es decideix canviar per complert la 
estratègia i remodelar tot el programari. 

Els requisits que es defineixen pel nou software són que haurà de comptar amb una interfície 
gràfica potent per tal de flexibilitzar al màxim tots els assaigs. A més de reduir el temps de 
configuració dels diferents assaigs implementant un sistema de “mètodes” pre-definits que 
vagin lligats amb les normes genèriques i de producte, i haurà de permetre introduir nous 
mètodes futurs segons l’evolució de l’estat de l’art. També és molt important que per altra 
banda tingui flexibilitat en la configuració de paràmetres per poder automatitzar mesures de 
recerca habituals al laboratori, i en aquest sentit ha de facilitar el màxim possible l’adició de nous 
instruments. S’espera que sigui senzill de manejar per part del tècnic per tal que la corba 
d’aprenentatge de l’usuari sigui lo més lleugera possible. 

Addicionalment, el software haurà de vetllar per la protecció de tots els elements que 
conformen l’assaig. Es gestionen potències elevades durant els assaigs, per tal, s’ha de 
comprovar que no s’excedeixi la potència màxima en cap dels elements d’instrumentació, algun 
d’ells d’alta sensibilitat. 

També s’implementarà un software d’adquisició de dades de monitorització: vídeo, so, i senyals 
que poden proveir de diferents instruments, com per exemple vídeo càmeres o multímetres. 
Amb aquests senyals es podrà verificar de manera automàtica si els equips electrònics sotmesos 
als assaigs d’immunitat funcionen correctament o mostren mal funcionaments a causa de les 
interferències. 

Finalment, el software ha de permetre fer mesures investigatives a nivell de detecció i millora 
de la susceptibilitat dels equips elèctrics o electrònics, i que permeti fer un estudi dels 
“diagrames” o comportaments del camp elèctric en una cambra amb apantallament o cambra 
anecoica. També ha d’haver-hi una opció per tal de poder caracteritzar els instruments amb els 
quals es realitzen els assaigs, per exemple, la linealitat d’un amplificador o la distorsió harmònica 
que provoca un generador de funcions. 
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2. Requeriments del sistema 
2.1. Mètodes d’assaig 

Tal com ja s’ha vist a l’apartat anterior, en moltes de les normes de producte es descriuen els 
nivells a aplicar, quines proves d’immunitat i emissions ha de superar l’equip a avaluar, etc. Tot 
i així, difícilment es descriurà en la mateixa norma de producte com col·locar l’equip en una certa 
instal·lació, quina instrumentació utilitzar per realitzar l’assaig, que s’entén per nivell a aplicar 
(tensió RMS, tensió de pic, potència del senyal, etc.), com obtenir aquests nivells, etc. Totes 
aquestes qüestions es responen a les diferents normes bàsiques.  

En l’Annex A es descriuen les tècniques i mètodes d’assaig de les quatre normes bàsiques a les 
quals fem referència en aquest projecte per tal d’adequar les instal·lacions i instruments als 
diferents requisits anteriorment mencionats. També es detalla el procés de calibratge descrit en 
cada una de les normes, que serveix per tal d’assegurar la repetibilitat de l’assaig en diferents 
condicions i per tal d’obtenir exactament el nivell de camp elèctric (per assaigs radiats) o el nivell 
de tensió / corrent (per assaigs conduits) que es demana, sempre dintre d’unes certes 
toleràncies. En l’annex hi ha diversos processos com per exemple el de calibrat de la immunitat 
radiada, on s’anota la potència requerida que s’injecta a l’antena per tal d’aconseguir el nivell 
de camp elèctric específic, amb ajuda dels instruments adequats. Durant l’assaig amb equips 
reals, s’ajusta el nivell de potència injectada a l’antena segons l’obtingut en el procediment 
anterior. D’aquesta manera podem assegurar el mateix nivell de camp elèctric que s’havia 
aconseguit i que la norma requereix. 

En aquest annex és on es troba gran part de recerca sobre els requeriments tècnics de les 
diferents normatives i és recomanat llegir-se’l per tal d’assolir una millor comprensió de la resta 
del treball si es desconeixen els assaigs d’EMC.  

És important remarcar que totes aquestes normes descriuen mètodes que utilitzen certs 
instruments: generador arbitrari de funcions i de senyal, amplificador de potència i un element 
per mesurar la potència injectada i reflectida a l’antena o qualsevol dels transductors utilitzats, 
el qual preferentment és una combinació d’acoblador bidireccional amb wattímetre o power 
meter de mínim 2 canals. L’esquema general seria el següent: 

 

Figura 2. Esquema general d'un set-up d'immunitat 
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Finalment, apareix el concepte de transductor, l’element encarregat de pertorbar a l’equip. En 
cas de la immunitat radiada aquests elements són antenes, i en el cas de la immunitat conduïda 
hi ha un gran nombre d’elements diferents explicats en l’Annex A.3.1. 

Tots els assaigs es realitzen dins d’una cambra amb apantallament per tal d’evitar que les 
pertorbacions es radiïn cap a l’exterior. Es mostra un exemple de la instal·lació utilitzada per 
assaigs d’immunitat radiada a la Figura 3. 

 

Figura 3. Instal·lació d'assaig proposada segons EN61000-4-3 

Podem observar que apareix el concepte d’Uniform Field Area (UFA): un pla uniforme vertical 
on s’assegura que les variacions de camp elèctric entre diferents punts estan dins d’una certa 
tolerància, per tal que no hi hagi discrepàncies del valor de camp elèctric induït en diferents 
punts de l’equip sotmès a assaig. Una descripció més detallada de l’UFA es troba a l’Annex A.1.2. 

L’equip sota prova (EUT) es col·locarà en aquest pla uniforme i es radiarà el camp elèctric 
corresponent en tot el rang freqüencial per tal de comprovar si l’equip continua operant en el 
seu mode de funcionament esperat.  

Finalment, comentar que moltes de les pertorbacions aplicades utilitzen una modulació 
d’amplitud (AM) amb una profunditat del 80%. A l’aplicar aquesta modulació a una ona 
sinusoidal, la seva amplitud es veu augmentada 1.8 cops (el que equivaldria a +5.1 dB en unitats 
logarítmiques). Aquesta valor es detalla més dins el propi Annex A i es menciona ja que anirà 
apareixent un gran nombre de cops al llarg d’aquest projecte. En alguns assaigs relacionats amb 
sistemes de comunicació sense fils poden requerir aplicar una modulació polsada (PM) de 
freqüència 217 Hz i cicle de treball del 12%, però és menys freqüent.  
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2.2. Instrumentació requerida 

2.2.1. Descripció dels instruments utilitzats en assaigs d’immunitat 
Un cop entesos els mètodes i tècniques d’assaig, toca veure els diferents instruments a utilitzar 
i operar correctament per tal de portar a terme els diferents assaigs d’immunitat. Els principals 
instruments disponibles al laboratori de GCEM es poden veure a la Figura 4. 

 

Figura 4. Rack d'instruments del laboratori GCEM 

En general, s’engloben tots els instruments en diferents categories: wattímetres o power meters, 
per tal de disposar de mesures precises de la potència injectada, amplificadors, generadors de 
funcions i diferents instruments de mesura de camp elèctric o tensió per tal de realitzar els 
procediments de calibratge. S’ha realitzat una descripció breu de cada tipus d’instrument i les 
seves característiques a l’Annex B. 

2.2.2. Organització i control de la instrumentació disponible 
Al disposar de diferents instruments i transductors (recordem que un transductor pot ser una 
antena o qualsevol element per injectar una pertorbació), tots ells amb gran varietat de 
connexions i paràmetres diversos, és important implementar un control centralitzat per tal de 
facilitar el seu seguiment i gestió. Es per això, que en aquest projecte, es crearan quatre taules 
d’Excel diferents, i que aniran lligades íntegrament amb el propi software, el qual extraurà les 
dades i les gestionarà segons pertoqui. En aquestes pròpies fulles també haurà de ser possible 
elegir la connexió predeterminada amb l’instrument, sigui GPIB, Ethernet, etc. Actualment, 
encara la majoria dels instruments es comuniquen utilitzant el bus GPIB, tot i ser un protocol 
robust, les interfícies de conversió a USB necessàries per accedir als PC de control moderns solen 
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portar problemes de connexió i la tendència és a la obsolescència. El seu predecessor serà 
òbviament la utilització d’Ethernet. 

Un dels altres aspectes a tenir en compte a l’hora de comunicar-se amb els instruments són les 
comandes que es necessiten per tal de poder operar-los correctament. Es consideren des de 
comandes bàsiques, com posar en mode operate o en mode standby l’amplificador i ajustar el 
seu guany, o com ajustar la freqüència, nivell de senyal i modulació d’un generador de funcions, 
però també d’altres comandes més complexes com la configuració correcte d’un analitzador 
d’espectre per obtenir les diferents lectures. Totes les instruccions s’han de consultar al manual 
de programació de l’instrument que pot constar de múltiples pàgines. 

Per tal de facilitar una adició futura de nous instruments, totes les comandes necessàries per 
controlar cada un dels instruments han d’anar en un arxiu extern a la pròpia gestió del software. 
D’aquesta manera el software s’encarregarà d’importar aquest arxiu i utilitzar les comandes i 
funcions adients per cada instrument. 

2.2.2.1. Instrumentació d’assaig 
Primer de tot, es crearà una fulla d’Excel pels instruments de l’assaig: generadors de funcions, 
amplificadors i wattímetres. Aquesta fulla es dividirà en diferents columnes identificades per 
diferents colors (cada color associat a un tipus d’instrument, i un color genèric per les columnes 
compartides entre tots els tipus d’instruments), que aniran associades a un valor o paràmetre 
del instrument. 

Per exemple, en el cas dels generadors de funcions, les diferents columnes seran: potència de 
sortida mínima i màxima en dBm, potència de sortida màxima quan s’aplica una modulació AM 
80% (típicament la potència màxima de sortida – 5.1 dB), la resolució de la potència en dBm 
(típicament 0.1 o 0.01) i finalment si són capaços de generar una modulació AM i una modulació 
PM.  

En el cas dels amplificadors, simplement hi haurà una columna pel guany en dB i una columna 
per la potència màxima d’entrada en dBm. La potència dels amplificadors no es necessària, ja 
que es pot deduir a partir de la potència màxima d’entrada i el seu guany.  

També s’afegiran dues columnes extres per incloure un arxiu de factors d’atenuació. Recordem 
que és necessari que a la sortida de l’amplificador s’hi connecti un acoblador bidireccional per 
tal de monitoritzar la potència injectada i reflectida per l’antena o qualsevol altre transductor. 
Aquests acobladors solen tenir una certa atenuació nominal: per exemple, en el cas d’un 
acoblador de 40 dB, si estem injectant 50 dBm a l’antena, al port de fwd de l’acoblador llegirem 
un valor de 10 dBm. El problema és que això no deixa de ser una atenuació nominal i mai tindrem 
aquest valor exacte en tot el rang freqüencial en el qual treballen. Per això, una bona pràctica 
es caracteritzar-los tal com s’ha fet a l’Annex C i extreure els factors d’atenuació exactes en 
funció de diferents freqüències discretes (òbviament després s’haurà de realitzar una 
interpolació lineal a la resta de freqüències). Tenint el valor d’atenuació exacte es pot saber 
pràcticament la potència real que s’està injectant. El mateix succeiria amb la potència reflectida.  
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Finalment, en el cas dels wattímetres o power meters només restarà posar les dues columnes 
mencionades anteriorment amb els factors d’atenuació dels dos capçals (elements encarregats 
de realitzar la pròpia lectura del senyal). En baixa freqüència solen rondar els 0 dB, però a partir 
d’1 GHz i fins a 6 GHz poden atenuar fins a 1 dB. Aquests factors ja venen calibrats per una 
institució metrològica i proporcionats mitjançant un certificat que entrega el propi fabricant.  

 

Figura 5. Capçals PH2000 adequats per llegir potència reflectida i injectada 

Respecte als camps que s’indicaran d’un mode comú per aquests tres instruments, hi ha 
òbviament el nom i el número de referència / sèrie, un camp per posar l’enllaç a un imatge per 
poder mostrar-lo en el software, el rang freqüencial en el qual treballen, el nom de l’arxiu 
d’instruccions, la connexió a utilitzar (per defecte GPIB) i finalment un booleà de si estan actius 
o no, per tal de decidir si es mostren en el software sense haver d’esborrar la fila sencera en cas 
negatiu. Es pot trobar la fulla actual que s’utilitza en la Taula 7. 

2.2.2.2. Instrumentació de mesura, calibratge i monitorització 
Similarment a l’apartat anterior, també ha d’existir una fulla per tots aquells instruments 
necessaris per realitzar mesures i/o processos de calibratge. La taula ha d’incloure molts menys 
elements que l’anterior, i bàsicament els paràmetres són els següents: nom, referència, arxiu 
d’imatge, potència màxima d’entrada en dBm2 (la qual mai s’ha de superar per no malmetre 
l’instrument), el rang freqüencial en el qual es treballa, l’arxiu d’instruccions i la comunicació per 
defecte que s’utilitzarà.  

Els diferents tipus d’instruments que poden haver-hi són: sondes de camp elèctric, analitzadors 
d’espectre, oscil·loscopis i multímetres. Els test receivers anirien inclosos dins de la categoria 
d’analitzador d’espectre. 

Respecte a les càmeres de vídeo per tal de monitoritzar que l’equip estigui funcionant 
correctament, la majoria es sol connectar mitjançant USB o si són càmeres IP, mitjançant 
Ethernet. Òbviament, no requereixen comandes addicionals per fer-les funcionar a diferència 
dels instruments mencionats i és per això que tampoc s’han afegit a l’Excel, ja que es poden 

 
2 En el cas de les sondes de camp elèctric, aquestes poden aguantar normalment camps de fins a 800 V/m, 
nivell que no s’arriba en cap de les condicions al laboratori del grup GCEM. Per això, s’ha ignorat afegir un 
camp per tal de protegir les sondes de camp elèctric.  
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connectar de manera pràcticament directa des del propi software. Es pot veure l’exemple 
d’aquesta fulla a la Taula 8. 

2.2.2.3. Taula de connexions d’instruments 
Cadascun dels instruments d’un bus compartit s’identifica per una adreça única. Per exemple, el 
nostre ordinador té una adreça IP en la nostra pròpia xarxa local que és diferent a les adreces 
dels altres ordinadors.  

Aquestes adreces solen no ser fixes. En el mateix exemple, tot i que una adreça IP es pot 
configurar com a estàtica, aquestes solen ser dinàmiques i establertes pel servidor DHCP que 
incorpora la gateway (per exemple el router del proveïdor d’internet).  

Amb el bus GPIB passa quelcom similar. L’adreça GPIB és estàtica i es configura manualment des 
del propi instrument. Tot i així, per tal de connectar-se a un instrument mitjançant aquest bus 
fa falta saber l’adreça de l’instrument i la interfície (sol ser un número, 0 o 1) que ens 
proporciona l’element que converteix de bus GPIB a USB. Aquesta interfície sol ser estàtica però 
pot canviar a causa d’algunes condicions.  

Un altre exemple és el port sèrie. A Windows, cada cop que es connecta un instrument o 
qualsevol element mitjançant port sèrie, el seu identificador canvia (COM3, COM4, etc.). És per 
això que s’ha de disposar d’una manera ràpida de poder configurar i canviar les diferents 
adreces. Al software antic utilitzat en el grup GCEM es definia una direcció fixe per a cada 
instrument, pel que d’introduir nous instruments o modificar-ne d’existents era molt complicat 
de fer, i suposava haver de modificar el codi font del programa. Per això la idea és crear una fulla 
d’Excel similar a la que podem trobar a la Taula 9, en la qual es pugui configurar les quatre 
interfícies que el software admet: Ethernet (visa-tcpip), GPIB, COM (visa-serial) i per USB. En 
cadascuna de les interfícies es poden configurar els paràmetres propis (per exemple al utilitzar 
serial s’ha d’establir el BaudRate, els bits de stop, etc.). 

Finalment, també es pot configurar el buffer determinat de mostres que MATLAB crearà (això 
és important pels instruments que ens retornen dades) i el time-out en segons de la connexió. 
També especificar el vendor, que normalment és agilent, keysight o ni (National Instruments).  

2.2.2.4. Transductors utilitzats durant l’assaig 

Per últim, fa falta llistar tots els transductors disponibles que s’utilitzin per realitzar assaigs 
d’immunitat radiada i conduïda. La taula és bastant similar a les mencionades anteriorment. 
Bàsicament, hi ha quatre tipus de transductors: antena, CDN, current probe i EM Clamp. Per als 
transductors d’immunitat conduïda es pot seleccionar una imatge per identificar-los, i per les 
antenes, es pot seleccionar una imatge per quan estan en polarització horitzontal i una per quan 
es col·loquen en posició vertical. També s’inclou el rang freqüencial en el qual són capaços de 
treballar. 

A diferència de les altres taules, s’ha afegit una columna per seleccionar la impedància del 
transductor, que normalment és 50 Ω o 150 Ω (per CDNs). El canvi d’impedància fa modificar 
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alguns dels càlculs teòrics que s’utilitzen durant el calibratge i també durant el càlcul de potència 
per tal de protegir els transductors. 

Finalment, dues columnes, una per introduir la potència màxima en Watts i l’altre per introduir 
la tensió màxima d’entrada en Volts. Per elements com antenes o transductors passius, que no 
contenen components electrònics, els valors màxims es solen donar en termes de potència. Per 
elements com CDNs, que contenen resistències, inductors i condensadors, els valors màxims es 
solen donar en tensió. Tot i així, es poden omplir ambdues columnes i el software ha de ser 
capaç de calcular el valor més restrictiu. Es pot trobar el llistat utilitzat actualment en la Taula 
10. 

2.3. Aspectes avançats 
Com ja s’ha anat veient a la introducció d’aquest projecte, el software a desenvolupar constarà 
d’especificacions més avançades a part de les necessàries per tal de realitzar assaigs d’immunitat 
radiada i conduïda segons les normatives vàries. Hem definit tres categories diferents en els 
quals englobar aquests aspectes avançats. Primerament, totes les rutines o petites verificacions 
per tal de caracteritzar els diferents tipus d’instruments que s’utilitzen als assaigs d’immunitat i 
comprovar que el seu funcionament és l’esperat. Posteriorment, una categoria on englobar tots 
els sistemes per tal de monitoritzar l’EUT (Equipment Under Test, equip sota prova) durant 
l’assaig i comprovar que continua amb el seu funcionament esperat. Per exemple, mitjançant 
una càmera o llegint la tensió d’un port de l’EUT amb un multímetre. L’última categoria 
correspondria a tota la visualització gràfica, extracció de dades, i, posterior estudi, dels resultats 
obtinguts tant als processos de calibrat com durant l’assaig. Les dades extretes poden servir com 
una eina de recerca, tant per part del laboratori de compatibilitat electromagnètica (durant el 
calibratge), com per part de l’empresa client (durant l’assaig, per saber exactament a quines 
freqüències i amb quins nivells de camp el funcionament del seu equip es veu alterat). 

2.3.1. Caracterització i verificació d’instrumentació 
Assegurar el correcte funcionament de tots els instruments involucrats en la realització d’assaigs 
d’immunitat és indispensable per tal d’assegurar el compliment de les diferents normatives i 
estàndards. Tot i així, molts aspectes que poden portar a resultats erronis no es poden apreciar 
a simple vista i s’han d’utilitzar diferents eines per tal d’identificar-los i caracteritzar-los. Alguns 
d’aquests paràmetres, detallats i simulats en annexos, són la no linearitat i compressió de 
l’amplificador (Annex C.2), la distorsió harmònica d’un generador (Annex C.3) i la profunditat de 
modulació en sistemes no ideals (Annex C.4). El software ha de ser capaç de realitzar un estudi 
automàtic d’aquests paràmetres amb els instruments del laboratori. 

2.3.2. Monitorització de senyal i imatge 
Un altre dels aspectes importants a considerar és la monitorització automàtica de senyal, imatge 
i vídeo provenint dels equips sotmesos a assaigs d’immunitat. Les proves d’immunitat radiada 
que es realitzen al laboratori solen ser molt lentes a causa de l’elevat nombre de freqüències a 
les quals s’ha de pertorbar l’equip, el nombre de cares de l’equip i la necessitat de col·locar 
l’antena en dues polaritzacions diferents (vertical i horitzontal). A més, quan es realitzen assaigs 
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per sobre 1 GHz s’ha de muntar tot el set-up amb absorbents (Figura 33). Aproximadament, els 
assaigs d’immunitat radiada amb un temps de permanència3 típic de 3 segons, realitzant l’assaig 
a les 4 cares de l’equip en les dues polaritzacions de l’antena solen tardar de 3 a 4 hores. Tot 
això, suposant que l’equip no falla i no s’ha d’aturar l’assaig per tal de fer canvis en el set-up (per 
exemple col·locar ferrites en alguns cables de senyal o alimentació) o en el propi equip (per 
exemple col·locar condensadors de desacoblament en la pròpia PCB). Els assaigs d’immunitat 
conduïda solen durar aproximadament 45 minuts per cada cable que tingui l’equip i que s’hagi 
de pertorbar segons la respectiva norma de producte.  

Durant els assaigs, el tècnic ha de visualitzar que l’equip segueixi el mode de funcionament 
esperat, i en cas negatiu, anotar a quines freqüències i amb quin nivell de camp elèctric o tensió 
passa. Tot aquest temps que el tècnic perd és temps que es podria aprofitar per fer altres 
tasques. Per això, la utilització d’un software que s’encarregui de monitoritzar diferents senyals 
(tant elèctrics com visuals) del propi equip i anoti automàticament en quines freqüències passa, 
amb quins nivells de camp elèctric, i extregui una captura de l’error és una de les millors 
inversions que un laboratori de compatibilitat electromagnètica pot fer. Alguns exemples que el 
software a desenvolupar ha de ser capaç de fer són els següents: 

- Detectar si un LED que ha de romandre encès s’apaga o canvia de color. Ídem si està 
parpellejant i la seva freqüència de commutació canvia o es queda fixe. 

- Detectar si un display LCD que mostra un cert missatge canvia o s’apaga. 
- Utilitzar reconeixement d’imatge per tal d’identificar dígits en un display. 
- Monitoritzar el valor de tensió d’un senyal continu o altern amb un multímetre i 

assegurar que està dins d’uns límits. 

Entre d’altres. Òbviament, es pot ampliar aquesta llista, però s’ha d’estar dins d’unes 
possibilitats i s’ha d’entendre que per tal d’avaluar molts casos s’haurien d’utilitzar algunes 
tècniques i tecnologies que portarien molt temps per tal d’implementar-les (artificial 
intelligence, neural networks, etc.). En aquest projecte es partirà d’un software 
desenvolupament anteriorment per diversos membres de GCEM, entre els que destaquen una 
ex-companya del laboratori i el propi autor, el qual tenia les funcions bàsiques implementades. 

2.3.3. Visualització gràfica i estudi de resultats obtinguts 
Mostrar totes les dades recopilades de forma clara i concisa en l’àmbit de la recerca o 
l’enginyeria és gairebé tan important com la manera amb la qual aquestes s’obtenen. A l’hora 
d’analitzar dades, les gràfiques són una de les formes més senzilles i eficaces d’extreure 
conclusions i resultats rellevants. És per això que el software ha de constar d’un interfície potent 
per tal de mostrar i extreure tot tipus de gràfiques generades a partir dels diferents resultats. 

 
3 El temps de permanència o dwell time és el temps que es roman en una certa freqüència per avaluar si 
l’equip segueix amb el seu mode de funcionament normal. El mínim que dicta les normes és 1 s, tot i que 
històricament els assaigs es realitzen utilitzant un temps de 3 s, ja que pot ser que l’equip no falli fins 
passat un cert temps d’aplicar-hi la pertorbació.  
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Quan s’hagi realitzat el calibratge, el software haurà de generar  (en funció de la freqüència): 

- Gràfica de potència requerida per tal d’assolir el nivell de camp elèctric o tensió del 
procediment de calibrat. Inclou la potència injectada (FWD), la reflectida (REV) i la 
de la sortida del generador de funcions. 

- Gràfica de saturació de l’amplificador. 
- En el cas de la immunitat radiada amb un UFA > 1 punt (EN 61000-4-3): 

o Gràfica de nivells de camp elèctric obtinguts a tots els punts del pla uniforme 
o Gràfica de desviació de camp elèctric en  els punts del UFA 
o Potència requerida després d’aplicar l’algoritme de desviació. Serà la 

potència que s’acabarà aplicant durant l’assaig. 

Entre d’altres gràfiques que es puguin considerar oportunes o d’ajuda. 

Com a característica addicional, també es podria anar consultat algunes d’aquestes gràfiques 
mentre es realitza el propi calibrat, per tal de veure certs valors rellevants abans d’acabar tot el 
procés de calibratge.  

Respecte al software d’assaig, la idea principal és extreure un arxiu de registre o taula en format 
Excel amb totes les freqüències aplicades i el nivell de camp elèctric o tensió obtinguts (i també 
el mesurat en cas de col·locar-hi la sonda o qualsevol altre instrument de mesura), l’hora exacte 
en el qual s’ha aplicat la interferència, la modulació, si l’equip ha fallat, etc. Aquest registre 
serveix perquè qualsevol client que porti un equip tingui constància del moment exacte en el 
qual ha fallat, amb quins nivells i a quina freqüència, per tal de poder fer els canvis oportuns. 
Respecte a emmagatzemar la hora exacte, pot ser molt útil, ja que molts dels equips sotmesos 
a assaig es comuniquen amb un ordinador mitjançant el qual intercanvien trames, les quals 
contenen l’hora que s’han enviat. Al mantenir un registre de tot el que s’ha succeït, es pot veure 
quines trames han fallat, amb l’hora exacte i posteriorment mirar en el registre generat quina 
freqüència li correspon. Es pot trobar un exemple del registre final que s’utilitza a l’annex F.5.  
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3. Desenvolupament del software 
Un cop realitzada l’extensa recerca de les diferents normes que s’apliquen en els diferents 
assaigs d’immunitat a contemplar en aquest projecte, i definides totes les característiques que 
ha de constar el projecte, és hora d’aplicar-les  i desenvolupar el software que porti a terme tot 
el que s’ha descrit. En aquest capítol, que realment és el que ha portat més temps en el transcurs 
d’aquest projecte, es descriuran els aspectes més importants i els que han portat més problemes 
a l’hora de desenvolupar el software. Òbviament seria impossible explicar pràcticament cada 
línia de codi, ja que el projecte consta en total de més de 10.000 línies  i encara està en fase de 
desenvolupament. Tot i així a l’Annex J el lector trobarà diferents fragments de codi. 

Alguns aspectes avançats, com la monitorització d’imatge i vídeo, s’explicaran directament en 
el Capítol 4, ja que és molt més interessant veure alguns resultats obtinguts. 

3.1. Llenguatge de programació MATLAB 
Per tal de desenvolupar aquest projecte, s’ha elegit MATLAB, un llenguatge de programació 
privatiu basat en Java i C++ desenvolupat per l’empresa Mathworks. MATLAB és un llenguatge 
multi-paradigma, el qual significa que l’usuari pot orientar el desenvolupament del seu projecte 
cap al tipus de codi amb el que es senti més còmode o trobi més adient per aquell determinat 
projecte. El paradigma principal aplicat en aquest projecte és el d’orientació a objectes i a 
funcions. A més, és un llenguatge de molt alt nivell, el que significa que el codi resultant és molt 
més comprensible i senzill per a l’usuari o per algú que no hagi programat mai en aquest entorn. 

Tot i tenir una interfície de desenvolupament privativa, un cop s’ha desenvolupat un projecte, 
aquest es pot compilar i empaquetar utilitzant les aplicacions pròpies que Mathworks 
subministra. El programa empaquetat es pot distribuir a qualsevol usuari, el qual només farà 
falta que s’instal·li el runtime de MATLAB respectiu.   

Finalment, MATLAB consta d’un fòrum amb usuaris altament actius per tal de resoldre qualsevol 
tipus de dubtes i del File Exchange, on els usuaris comparteixen fragments del seu codi i que 
poden ser útils per una gran quantitat de projectes, normalment sota llicència lliure. 

3.2. Control i protecció d’instrumentació 

3.2.1. Control físic de la instrumentació 
El primer pas per desenvolupar un software que treballa amb tot tipus d’instrumentació és 
òbviament l’establiment de la comunicació entre MATLAB i els diferents instruments a controlar. 
Per tal de fer les primeres connexions ens hem ajudat d’una aplicació que ja integra MATLAB i 
s’anomena “Instrument Control”. Amb ella es poden provar a enviar comandes individuals 
mitjançant el bus GPIB i veure com reacciona l’instrument i que retorna.  

Es considerarà com a exemple l’amplificador de potència IAR150W, el primer instrument que 
s’ha provat i el qual és el més senzill de controlar degut al seu petit nombre de comandes. Aquest 
amplificador és el que s’utilitza en immunitat radiada en el rang de 80 MHz a 1 GHz i simplement 
consta de 6 comandes:  
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- P0 i P1 per tal d’apagar i engegar l’amplificador respectivament. 
- O (Operate) per tal d’activar l’electrònica d’amplificació. 
- S (Standby) per tal de desactivar l’electrònica d’amplificació. 
- GXXXX per establir el guany de l’amplificador (admet de G0000 a G4095). 
- R (Reset) per tal de reiniciar l’amplificador en el cas que aparegui algun error. 

Un cop identificades totes les comandes al datasheet i provant que funcionen amb l’aplicació 
pròpia del MATLAB, toca automatitzar-les en un sol arxiu de codi per tal de ser utilitzat 
directament pel software. Per exemple, una funció dins d’aquest arxiu que sigui begin() 
s’encarrega d’encendre l’amplificador, reiniciar possibles errors, establir el guany correcte 
(sempre el màxim possible) i activar el mode operate. 

S’executa la funció creada i no funciona de la manera esperada, mentre que si es procedeix 
manualment sí que funciona correctament. Després d’anar provant diferents canvis i 
possibilitats s’arriba a la conclusió que el problema és el temps que es deixa entre cada 
comanda. Es comprova que s’ha de deixar un mínim de 3 segons entre que s’envia la comanda 
d’encendre amplificador (P1) i es posa en mode d’operate. Resulta que aquest temps ja es 
deixava al escriure les comandes manualment però al automatitzar-ho no. Són petits aspectes 
que s’han de tenir en compte i s’han de comprovar adequadament per tal d’assegurar que els 
instruments es controlen tal com és degut. Es poden trobar les instruccions de control al Codi 1. 

Un altre exemple d’instrument a controlar és el generador de funcions (Codi 3). Tot i tenir un 
manual d’instruccions molt més ampli que l’amplificador no han succeït incidències durant la 
configuració. Els temps mínims entre comandes són molt més petits (de l’ordre de 40 – 50 ms), 
i principalment s’ha d’anar amb compte amb alguns paràmetres. Per exemple, la configuració 
de la profunditat de la modulació d’amplitud dels dos generadors utilitzats és diferent. Mentre 
que per un es requereix configuració en forma de percentatge (si volem 80% el paràmetre és 
80), a l’altre se li ha d’enviar en forma de tant per u (si volem 80% el paràmetre és 0.8). Per sort, 
molts d’aquests instruments mostren informació per pantalla i és fàcil detectar possibles errors. 
Tret d’això, no hi ha hagut cap més problema per tal de configurar l’instrument. 

Destacar que hi ha hagut un instruments especialment problemàtic, el qual ha requerit molts 
dies d’investigar fins aconseguir controlar-lo correctament. És el cas del wattímetre PM2002, 
únic disponible en el laboratori de GCEM. Com ja s’ha comentat, aquest instrument consta de 
dos canals i s’encarrega de llegir la potència injectada i reflectida de l’antena o qualsevol altre 
transductor. La tecnologia usada pels capçals lectors s’anomena diode heads. Bàsicament es 
mesura la tensió caiguda entre un resistor de valor molt precís utilitzant díodes especials. Són 
capaços de mesurar amb precisió un rang ampli de potències(de -70 dBm als +44 dBm, és a dir, 
de 0.1 nW a 25 W). Es llegeix la tensió eficaç del senyal durant un determinat període 
d’integració i a partir d’aquí s’extreu el valor equivalent de potència en un sistema de 50 Ω [18]. 

Tots aquests temps d’integració i posterior filtrat es poden configurar manualment depenent 
del rang de potència a llegir, la sensibilitat que es vulgui, i òbviament, la freqüència de mostreig 
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màxima a la qual es vulgui arribar. En la nostra aplicació els rangs seran bastant amplis però ens 
interessa tenir una freqüència de mostreig el més alta possible. 

Per configurar correctament tots aquest paràmetres el wattímetre inclou diferents modes 
preestablerts dels quals ens interessen dos: el mode MN (measure normal) i el mode MFD 
(measure fast dual). El primer mode, serveix per a tot el rang de potències (té un temps 
d’integració major, per tal d’obtenir un valor més precís a mesures properes a marge de soroll 
de l’instrument) però el temps de mostreig és molt lent (de l’ordre d’una mostra cada 70 ms -80 
ms). El segon mode, serveix per nivells de potència més elevats, ja que el temps d’integració és 
el mínim, i ens permet obtenir mostres cada 16 ms – 17 ms. Mesurar amb un temps d’integració 
tant petit significa incrementar la incertesa respecte al mode de mesura normal. Els càlculs 
indiquen una incertesa de l’ordre dels 0.2 dB – 0.4 dB en diferents rangs freqüencials i de 
potència. El problema en aquest mode és que si s’intenta llegir un valor de potència petit (-50 
dBm, per exemple quan l’amplificador no està amplificant o quan el sistema està molt ben 
adaptat i la senyal reflectida és mínima) l’instrument es queda dos segons en espera i acaba 
retornant un timeout, cosa que alenteix enormement el software.  

Després de deliberar els resultats, l’algoritme de lectura del wattímetre es programa de la 
següent manera: 

- Es començarà amb el mode MFD (Measure Fast Dual) per tal de llegir tant la 
potència injectada com reflectida. 

- Si es detecta un sol time-out, el wattímetre es canviarà al mode MN (Measure 
normal). El mostreig és més lent però s’evita time-outs. 

- Si es detecta una lectura superior a -45 dBm en el mode anterior el wattímetre 
tornarà a canviar al mode MFD. 

- Es fan 4 lectures consecutives abans de retornar la lectura definitiva per problemes 
del buffer del wattímetre, que guarda mesures anteriors i que no es poden esborrar. 

- En el cas de no voler monitoritzar potència reflectida i utilitzar un sol canal, 
l’algoritme és idèntic però canviant el mode MFD per MFS (Measure Fast Single). 

Finalment, comentar que el wattímetre té un problema de firmware detectat amb anterioritat 
però analitzat amb detall durant la realització d’aquest projecte. S’ha provat de contactar amb 
el servei tècnic del instrument per actualitzar el firmware, però no hi ha hagut èxit, pel que s’ha 
optat per implementar una solució que funciona en la totalitat de vegades que s’ha pogut 
avaluar. Podem trobar el codi definitiu al Codi 2. 

Com el wattímetre es queda en el mode de lectura i comença a emetre mostres al bus GPIB de 
manera descontrolada i l’acaba col·lapsant. Això fa impossible poder connectar-se al wattímetre 
tot i reiniciar-lo. Per tal de solucionar-ho s’han d’apagar tots els instruments i desconnectar el 
transceptor GPIB – USB que enllaça amb el PC de control. D’aquesta manera el bus GPIB es 
restableix. Posteriorment, s’ha d’anar connectant instrument per instrument per veure que tot 
funciona com s’espera. Aquest error es pot detectar via software al enviar la comanda IDN 
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(identificació de l’instrument) al wattímetre, el qual retornarà una lectura de potència en 
comptes del seu nom o identificador. 

Tota la configuració de la resta d’instruments ha sigut més senzilla amb el bus GPIB. També s’ha 
provat amb èxit  connectar-se via Ethernet amb els instruments que així ho permeten. 

3.2.2. Protecció dels instruments i elements d’assaig 
Com ja s’ha comentat, s’han desenvolupat diferents arxius amb diferents funcions encarregades 
de controlar els instruments, i això te alguns perills. Imaginem-nos que el software crida a la 
funció del generador, i a causa d’alguna mala configuració per part de l’usuari, s’injecta una 
potència molt alta. Aquesta potència podria malmetre l’amplificador, antena, transductors, etc. 
Tots aquests elements són molt costosos i difícils de reemplaçar. És per això que s’ha 
d’implementar un sistema molt robust per tal de protegir els instruments i transductors i evitar 
que es malmetin o es sobrepassin les potències límit. 

Un esquema de la proposta que s’ha realitzat es pot veure a la Figura 6. En color vermell, tenim 
els arxius de comandes dels instruments,  independents de la resta del software. Són la part més 
baixa de l’esquema i s’encarreguen d’enviar la comanda directament al bus pertinent. En color 
verd tenim els arxius del bucle principal del software que s’executaran durant l’assaig, 
calibratge, etc. Aquests arxius van lligats directament a la interfície gràfica i als algoritmes 
principals i en ells no es contemplen les potències màximes que es poden injectar. En color blau 
tenim els arxius que actuen com intermediaris entre el programa principal i les funcions que 
s’encarreguen d’enviar les comandes al bus. Aquests arxius faran els càlculs pertinents per 
assegurar que amb la potència que es vol injectar (marcada amb x a l’esquema) no es malmet 
cap dels instruments. La funció setPower de la classe testFunctions (classe que inclou totes les 
funcions que interactuen amb instrumentació durant l’assaig) és la funció que es crida 
directament per part del programa principal. La funció checkPowerIn de la classe powerC és la 
funció encarregada de realitzar tots els algoritmes de control de potència per tal de protegir tots 
els elements (per exemple, l’algoritme de protecció dels atenuadors es descriu en l’Annex D). 

 

Figura 6. Esquema d'inserció de potència del software 

Si la potència és apte s’enviarà directament a la funció setPower de l’arxiu d’instruccions del 
generador de funcions. Si la potència no és apte i pot perjudicar algun element, s’injectarà la 
potència límit i s’avisarà de nou al programa principal indicant que no ha sigut possible injectar 
la potència desitjada. 
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Tot i així, en aquest càlcul es realitzen bastantes suposicions ja que només es coneix la potència 
de sortida del generador de funcions. No es coneix el guany real de l’amplificador ni el 
percentatge d’adaptació del sistema. Per tant, és un bon element previ per tal d’evitar no 
malmetre cap transductor ni instrument però no és suficient. 

El programa principal requereix llegir potència immediatament després a quan s’injecta senyal 
amb el generador de funcions, moment en el que es faran més comprovacions dels nivells de 
potència. L’esquema es descriu en la Figura 7. 

 

Figura 7. Esquema de lectura de potència del software 

El programa principal crida a la funció readPower de la classe testFunctions. Aquesta obté les 
mesures de potència de l’arxiu d’instruccions del wattímetre i retorna els valors al programa 
principal. Paral·lelament, les passa a la funció checkPowerFWD de la classe powerC (classe pel 
control de potència). Si detecta que la potència és massa alta per qualsevol dels elements de 
l’assaig, es desactiva la RF directament del generador de funcions i s’atura l’assaig, similar a una 
parada d’emergència. 

3.3. Software d’assaig 
Un cop s’han pogut controlar tots els instruments, s’ha assegurat que funcionen correctament i 
que s’activen els sistemes de protecció del nivell de potència aplicada als instruments del 
laboratori, toca implementar el nucli del programa. Bàsicament hi ha tres grans blocs 
“independents”: el software d’assaigs, el software de calibratge, i el software de monitorització. 
Començarem veient el primer, que s’utilitzarà sovint en el dia a dia del laboratori de GCEM. Per 
tal de no omplir la memòria de figures i continguts redundants, es faran molts enllaços al manual 
d’usuari que es troba a l’Annex I. 

3.3.1. Interfície gràfica d’usuari (GUI) 
Abans de començar a programar tot el nucli principal del software és necessari definir la seva 
interfície gràfica d’usuari. Segons la descripció del projecte de l’apartat 1.4, hi ha la possibilitat 
de seleccionar i/o editar mètodes pre-definits amb diferents bandes freqüencials i nivells de 
camp. Després de valorar diverses possibilitat es procedeix a implantar una interfície còmode i 
prou intuïtiva de cara a l’usuari, es decideix el format la de Figura 8. 
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Figura 8. Interfície principal del software (GUI) 

La interfície consta de diferents menús contextuals per tal d’afegir-hi opcions que no s’han 
d’utilitzar durant l’assaig però que han de ser accessibles des d’algun lloc, per exemple, accedir 
al menú de configuració bàsica del software (Figura 129). D’aquesta manera la interfície queda 
molt més neta i clara, però es disposen d’altres menús contextuals com per exemple la 
configuració dels instruments per defecte, la generació del registre d’assaig (Annex F.5), la 
creació de nous arxius de calibratge i alguna configuració avançada d’assaig que veurem a 
l’apartat I.7. Aquesta interfície consta de diferents panells principals: 

- Panell Bands, per tal de poder configurar el mètode desitjat amb les diferents 
bandes freqüencials i els diferents nivells de camp elèctric (descrit de cara a l’usuari 
del software a l’apartat I.4). 

- Panell Power Values: es mostren les potències llegides durant l’assaig. Si disposem 
d’un element de mesura de camp elèctric o tensió, el valor també es mostrarà. 

- Panell Test: les opcions bàsiques de l’assaig: moure’s en freqüència, començar i 
pausar l’assaig, canviar el nivell de camp elèctric que s’aplica directament durant 
l’assaig, activar o desactivar la modulació per veure si l’EUT continua fallant, activar 
o desactivar la RF, etc. També es mostra el temps estimat que dura l’assaig per donar 
una informació al tècnic. 

- Panell Tranducer: es mostra imatge del transductor / antena utilitzat. En el cas de la 
immunitat radiada aquest panell també ens serveix per tal de canviar la polarització 
de l’antena que s’està utilitzant. 

- Panell Instruments: Ens mostra els instruments als quals ens hem connectat. 
- Panells informatius: el panell d’avisos (qualsevol avís notable del propi software, si 

es detecta que l’equip falla, etc.) i el panell de leveling / dwell time, que ens mostra 
si ens trobem en el temps de permanència o en el temps de leveling, que 
posteriorment s’explicarà el seu significat. 
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A grans trets aquesta és la interfície del software principal. Es poden trobar tots els detalls de 
funcionament en el manual d’usuari. 

3.3.2. Bucle principal 
En aquest apartat es descriurà el bucle principal que el software realitza durant l’assaig. No es 
comentarà el codi si no que s’explicarà a grans trets en quin ordre s’executen les accions i 
funcions més rellevants.  

Un cop es prem el botó de “Play” de l’assaig, s’executa el diagrama de la Figura 9. Primer de tot 
s’obtenen tots els valors definits del mètode i es carreguen en variables globals. També es 
carreguen els diferents arxius d’atenuacions, factors i calibratges4 i es calcula la potència adient 
al nivell de camp seleccionat. 

Si es selecciona un nivell de camp elèctric diferent al del calibratge, les potències s’extrapolen 
matemàticament per tal d’obtenir aquell nivell de manera teòrica. És per això que aquí les 
condicions de far-field són tant importants.  

Posteriorment, s’envia l’ordre d’activar la RF del generador de funcions. Mentre el booleà 
performingTest sigui verdader (serà fals si per exemple aturem l’assaig o s’han executat totes 
les freqüències del rang), el software executarà la funció executeSingleFrequency() que 
s’encarregarà d’injectar els nivells pertinents de potència. Posteriorment, romandrà l’assaig 
pausat tants segons com s’hagi definit el temps de permanència (dwell time), típicament 3 
segons. 

Quan el test acaba la RF del generador de funcions es desactiva però tots els instruments 
segueixen en mode d’operació i connectats. 

  
Figura 9. Diagrama de flux de l'assaig Figura 10. Diagrama d’executeSingleFrequency() 

 
4 S’ha definit una memòria cau per tal d’estalviar temps d’execució. Tots els arxius que es carreguen es 
guarden en la memòria RAM per tal de poder ser cridats posteriorment de forma quasi instantània. 
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La funció executeSingleFrequency() que és cridada pel bucle principal s’encarrega d’obtenir i 
injectar el nivell de potència adient pels paràmetres seleccionats, executar l’algoritme de 
leveling (Codi 4 i Codi 5) o ajust i realitzar comprovacions pertinents per tal d’assegurar-se de si 
tot ha funcionat bé, o en cas contrari, avisar al programa principal per tal que gestioni l’error. 
Aquesta funció té dos aspectes interessants. El primer de tot és que si anteriorment ja s’havia 
realitzar la mateixa freqüència, s’injecta directament la potència que havia sigut processada 
sense necessitat de nou ajust i d’aquest mode permetem estalviar temps. El segon aspecte és 
que per minimitzar el sobre-testejar l’equip, es compara el nivell de potència que s’estava 
injectant a la freqüència anterior amb el que tocaria a la actual. Si el que toca injectar ara és 
molt més gran que abans, primer es canvia la freqüència i després s’augmenta el nivell, en cas 
contrari primer es disminueix el nivell de potència i després es canvia la freqüència. D’aquest 
mode evitem en la mesura del possible que l’equip rebi un nivell de camp elèctric major al que 
realment li pertoca en una freqüència determinada sense afectar gaire el temps del escombrat. 

Recordem que totes les normes obliguen a calibrar en funció de la potència injectada a l’antena 
(forward, FWD) i no de la sortida del generador. A priori es podria pensar que és la mateixa 
relació (ja que l’amplificador es selecciona per obtenir un guany constant), però en realitat sovint 
no mostren el mateix comportament: l’amplificador té derives i equips voluminosos amb 
estructures conductores significatives poden produir reflexions que canviarien el balanç de 
potències. El que realitza el software és establir el nivell del generador obtingut durant el 
calibratge. Un cop establert, llegeix la potència injectada a l’antena i comprova si està en els 
marges de la potència obtinguda del calibratge (màxim 0.4 dB per sobre). El més segur és que 
no. Per tant, s’ha d’ajustar la potència del generador per tal d’intentar aconseguir la potència 
injectada a l’antena obtinguda durant el calibrat, sempre dins d’uns límits. Pot ser que en una 
sola iteració no es compleixi i s’hagin de realitzar més passos, depenen de la no linealitat del 
sistema. Aquest procediment d’ajustar potència durant l’assaig per tal d’obtenir la desitjada 
(obtinguda durant el calibratge) s’anomena temps de leveling o d’ajust i es descriurà en l’apartat 
3.3.3. 

Totes les potències i freqüències injectades es guarden en un registre en format Excel per tal de 
poder ser analitzades posteriorment. Hi ha un exemple a l’Annex F.5 i s’explica per l’usuari a 
l’Annex I.5.2. 

3.3.3. Algoritme de Leveling / Ajust 
En el procés d’assaig sempre s’assolirà un nivell lleugerament diferent al valor objectiu o de 
potència desitjada. És a dir, si volem aconseguir una potència de +35.64 dBm injectats a l’antena 
ja que així vam mesurar 10 V/m en el procés de calibratge, haurem d’atorgar una certa 
tolerància. Per exemple, es podria definir una tolerància de ±0.02 dB. Llavors, el software aniria 
ajustant la potència del generador fins que la potència llegida pel wattímetre estigués en el rang 
de +35.62 dBm a +35.66 dBm. El cert és que  és pràcticament impossible assolir aquest ordre de 
tolerància, considerant les altes velocitats requerides per la realització de l’escombrat en els 
assaigs d’immunitat, la incertesa acumulada i els temps de resposta de tots els instruments. Per 
això i després de diverses proves i ajusts s’ha trobat que la tolerància mínima a utilitzar és +0.1 
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dB tot i que en aquest escenari el temps s’allarga considerablement. S’ha trobat un punt mig de 
compromís entre temps i tolerància situat en +0.4 dB. Aquestes toleràncies sempre són positives 
ja que la norma és estricte, sempre s’ha de sobre-testejar i mai sub-testejar. És obvi, si la norma 
ens demana que l’equip ha de suportar 10 V/m, si li apliquem 11 V/m i aguanta òbviament al 
baixar el nivell continuarà funcionant correctament. En canvi, si li apliquem 9 V/m pot ser que a 
la realitat, al pujar 1 V/m deixi de funcionar. 

Per tal de veure quins nivells de camp màxim s’apliquen en funció de la tolerància del leveling 
s’ha creat la Taula 1, amb nivells típics d’immunitat radiada.  

Tolerància 
(dB) Nivell de camp elèctric (V/m) 

0 3 10 20 30 
0.1 3.03 10.12 20.23 30.35 
0.2 3.07 10.23 20.47 30.70 
0.3 3.11 10.35 20.70 31.05 
0.4 3.14 10.47 20.94 31.41 
0.5 3.18 10.59 21.19 31.78 
Taula 1. Nivells de camp assolits depenent de la tolerància de leveling 

Com s’observa, tot i tenir desviacions de fins a 0.5 dB els nivells de camp assolits són bastant 
propers als objectius establerts.  

Comentar que l’algoritme té un càlcul intel·ligent en l’ajust de la potència a augmentar / 
disminuir. És a dir, imaginem que volem tenir a l’antena una potència de +44.8 dBm a +45.2 dBm 
(objectiu de +45 dBm). Comencem establint amb el generador una potència de -30 dBm i 
obtenim +44.5 dBm a l’antena. Pot semblar que si establim 0.5 dB més estarem dins la 
tolerància. Al fer-ho, acabem obtenint +45.3 dBm, pel que en aquest exemple  un augment de 
0.5 dB a l’entrada de l’amplificador ha comportat un augment de 0.8 dB a la sortida: no és 100% 
lineal tot i estar dins dels marges permesos per la norma. El software té en compte aquesta 
desviació no prevista i la utilitza en la pròxima iteració al seu favor per tal d’estar dins la 
tolerància (Codi 5). 

En el cas que s’assoleixi el màxim d’iteracions i no s’obtingui la potència desitjada, s’acabarà 
aplicant el nivell de generador amb el qual s’ha obtingut menys desviació i s’avisarà al software 
que l’algoritme de Leveling no s’ha completat satisfactòriament dins la tolerància definida. 

Finalment comentar que el leveling normalment es realitza amb la potència injectada (fwd), però 
s’utilitza el mateix algoritme per tal d’obtenir un cert nivell de camp elèctric o un cert nivell de 
tensió en els processos de calibratge.  

3.4. Software de calibratge 
Un cop descrites les característiques més rellevants del software d’assaig toca veure el software 
encarregat de realitzar els calibratges i obtenir els nivells de potència necessaris que faran falta 
durant l’assaig.  
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Totes les dades resultants s’exporten en format Excel. D’aquesta manera sempre es poden 
consultar sense necessitat de disposar de MATLAB, a més que es poden modificar fàcilment en 
el cas que sigui necessari. Tot i així, durant els procés de les dades es guarden en un arxiu creat 
automàticament en format MATLAB i amb extensió .rawcal. Aquests arxius són molt útils ja que 
es poden emmagatzemar absolutament totes les variables de l’espai de treball de MATLAB 
independentment del tipus o les quantitats de dades que es carreguin. És una manera molt més 
ràpida i eficaç d’emmagatzemar dades. Quan s’ha acabat el calibratge aquest arxiu s’ha 
d’exportar a Excel mitjançant una interfície pròpia (descrita en Annex I.8.3). 

El software de calibratge ha de ser el màxim flexible possible de cara a la seva configuració: 
instrumentació, rangs freqüencials i nivells de camp elèctric / tensió a calibrar. S’han afegit 
diferents opcions bastant interessant de cara a al configuració. Dos exemples rellevants són els 
següents: 

- Es pot configurar el procediment de calibratge per tal d’utilitzar exactament el nivell 
de camp que diu la norma, encara que aquest sigui diferent al nivell d’assaig. És el 
que veiem a l’Annex A.1.3 com EL = 1.8·ET o els nivells als quals es comprova la 
saturació de l’amplificador (pot ser augmentat 5.1 dB o disminuint 5.1 dB). La 
interfície per tal de modificar aquests paràmetres es mostra en la Figura 135 (Annex 
I.8). 

- Es poden carregar arxius de text pla amb freqüències i nivells de camp únics. Això és 
bastant útil si es vol realitzar un calibratge amb diferents nivells de camp elèctric 
(per efecte en les normes on el nivell difereix en funció de la freqüència) o es vol 
estudiar el comportament d’un equip directament a una freqüència i/o un nivell de 
camp no contemplat en la norma. 

Finalment comentar que el software mostra en tot moment el nivell de potència injectada i 
reflectida de l’antena o el transductor utilitzat i el nivell de camp elèctric o tensió llegida. 

3.4.1. Immunitat radiada 
Començarem veient els aspectes propis del calibratge d’immunitat radiada. Com ja s’ha 
comentat, les normes d’immunitat radiada que es tracten en aquest projecte són la EN 61000-
4-3, per a productes genèrics, i la ISO 11452-2 per a components de vehicles d’automoció. El 
procés general és pràcticament idèntic amb una única diferència: en el primer cas s’utilitza un 
pla uniforme de 5 a 16 punts i en el segon cas s’utilitza un sol punt. Per això la interfície 
d’ambdues normes és pràcticament idèntic, això si, pots triar el nombre de punts al qual calibrar. 

Comentar també que per la norma EN 61000-4-3, en la qual es basen el major nombre d’assaigs 
del laboratori GCEM, es realitza històricament amb un pla de 9 punts el qual definim en la 
següent figura: 
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Figura 11. UFA de 9 punts de GCEM 

Tot i així, és necessari tenir la possibilitat de realitzar-ho amb un pla de 16 punts (Figura 35) o de 
5 punts. Altres paràmetres també es poden configurar tal i com es pot veure la interfície gràfica 
a la Figura 12. 

 

Figura 12. Interfície gràfica del software de calibrat radiat 

La idea es obtenir un balanç entre claredat i màxims paràmetres possibles a configurar. Podem 
observar també el pla uniforme gràficament. Els colors dels punts van canviant en funció de si 
s’està realitzant el calibratge en aquell punt o el procés ja està completament realitzat. 

El procediment és el d’aconseguir un determinat nivell de camp elèctric o tensió. És exactament 
el que passava durant l’assaig però ara en comptes de realitzar el leveling amb la potència 
injectada ho realitzem amb una magnitud diferent. És per això que s’ha utilitzat exactament el 
mateix algoritme descrit en l’apartat 3.3.2 i 3.3.3.  
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Altres aspectes interessants són la implementació dels algoritmes de càlcul de desviació 
explicats en l’apartat A.1.3.1 (Mètode d’intensitat de camp constant) i l’apartat A.1.3.2 (Mètode 
d’intensitat de potència constant) on també es descriu un exemple. Bàsicament s’ha transformat 
aquest algoritme en codi MATLAB (Codi 6) i s’ha testejat amb un gran nombre de valors per tal 
d’assegurar-se que el càlcul es realitzi 100% segons els estàndards. És un tema crític ja que a 
partir d’aquest algoritme s’obtindran els nivells de potència necessaris posteriorment per la 
realització dels assaigs. 

3.4.2. Immunitat conduïda 
El concepte general de calibratge en immunitat radiada i conduïda és pràcticament idèntic de 
cara al desenvolupament del software. Tot i així, hi ha certs canvis notables a tenir en compte. 
Una de les diferències respecte a la immunitat radiada és la impedància d’alguns transductors. 
Mentre que pràcticament totes les antenes tenen una impedància característica de 50 Ω, hi ha 
alguns transductors en immunitat conduïda que no estan adaptats a l’estàndard RF. Per tant, 
s’ha de poder elegir aquest valor per tal que el software realitzi tots els càlculs adients. Es pot 
veure la interfície en la Figura 13. 

 

Figura 13. Interfície de calibrat d'immunitat conduïda 

Tots els algoritmes utilitzats són idèntics als de la immunitat radiada. Com a especial 
consideració, els elements de la immunitat conduïda solen ser més sensibles en termes de 
potència màxima que poden suportar i per tant s’ha d’anar més en compte. S’han provat 
diferents configuracions per tal de testejar els algoritmes de protecció i han funcionat 
correctament. Com a informació d’usuari s’ha inclòs un panell que mostra la potència dissipada 
i/o la tensió d’entrada de tots els elements que conformem el set-up del calibratge. 
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3.4.3. Resultats del calibratge 
Un cop acabat el procés de calibratge s’han d’extreure totes les dades generades en un format 
apte pel software d’assaig, però també es defineix exportar tota aquella informació útil pels 
tècnics del laboratori. Per tal de transformar les dades “crues” en dades comprensibles s’utilitza 
una interfície especial (descrita en l’Annex I.8.3). Aquesta interfície converteix les dades en 
format .rawcal en un arxiu Excel (exemple en Annex F.6) la qual és utilitzada pel software 
d’assaig.  

A part d’aquest arxiu que serà totalment necessari per tal de realitzar els posteriors assaigs, 
també s’extreuen diferents gràfiques que serveixen com a informació indispensable de cara al 
laboratori. Les gràfiques extretes són les que s’han definit anteriorment a l’apartat 2.3.3 i podem 
veure exemples reals obtinguts al laboratori a l’Annex H. Aquestes gràfiques auto-generades pel 
software han de ser vàlides per extreure informació rellevant en procediments de gestió de 
qualitat interns del laboratori del grup GCEM. 
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4. Verificació del sistema 
Un cop s’han desenvolupat les característiques principals i més rellevants del software, s’ha de 
comprovar el seu funcionament i verificar que el sistema complet actua tal com s’espera.  

Un aspecte molt interessant i que també ha servit per tal de verificar que el sistema actua 
correctament és l’estudi de la posició òptima de l’antena dins al cambra anecoica, el qual es 
detalla a l’Annex G i té un gran interès de cara al laboratori. 

4.1. Calibratge i test 
S’han realitzat diferents calibratges tant d’immunitat radiada com conduïda a diferents rangs 
freqüencials i a diferents nivells de camp elèctric i tensió. Els calibratges realitzats estan dins les 
especificacions de les normes respectives. Es poden veure alguns resultats exemple a l’Annex H. 

Les normes genèriques i de producte que han sigut usades per tals d’obtenir els nivells de camp 
elèctric i tensió són les següents: 

- Norma genèrica d’immunitat industrial (EN 61000-6-2 [8]). Aquesta norma 
requereix un nivell d’immunitat radiada de 10 V/m en el rang de 80 MHz a 1 GHz i 
un nivell de 3 V/m en el rang de 1.4 GHz a 6 GHz. Respecte a la immunitat conduïda, 
requereix un nivell de tensió de 10 V en el rang de 150 kHz a 80 MHz. 

- Norma genèrica d’immunitat domèstica (EN 61000-6-1 [9]). Aquesta norma 
requereix un nivell d’immunitat radiada de 3 V/m en el rang de 80 MHz a 1 GHz i en 
el rang de 1.4 GHz a 6 GHz. Respecte a la immunitat conduïda, requereix un nivell 
de tensió de 3 V en el rang de 150 kHz a 80 MHz. 

- Norma de producte de material rodant per aplicacions ferroviàries (EN 50121-3-2 
[7]). Només s’ha realitzat el rang de 80 MHz a 1 GHz a un nivell de camp elèctric de 
20 V/m. El nivell i el rang freqüencial d’immunitat conduïda és el mateix que la 
norma genèrica industrial (150 kHz a 80 MHz a 10 V). 

Comentar que totes aquestes normes genèriques i de producte criden a les normes bàsiques EN 
61000-4-3 i EN 61000-4-6, per a la immunitat radiada i conduïda respectivament. 

4.2. Verificació del procés de calibratge i assaig 
Un cop obtinguts els diferents arxius de calibratge, s’ha de verificar que el nivell de camp elèctric 
o tensió que realment s’aplica utilitzant aquestes dades continua complint la normativa. Aquesta 
comprovació s’ha de fer amb especial èmfasis a la immunitat radiada segons la norma EN 61000-
4-3, ja que els nivells de potència i camp elèctric que s’aplicaran durant l’assaig provenen d’un 
algoritme i no són directament els obtinguts en un dels punt del pla uniforme. 

4.2.1. Verificació del Uniform Field Area en immunitat radiada 
Primer de tot, es mesurarà el nivell de camp elèctric obtingut segons el calibratge de la norma 
EN 61000-4-3. Aquesta mesura es farà en el punt central de l’UFA (punt A), en els dos extrems 
superiors (punts G i I) i en els dos extrems inferiors (punts D i F). Podem veure una figura exemple 
del pla uniforme de 9 punts utilitzat en la Figura 11.  
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4.2.1.1. Baixa freqüència (80 MHz – 1 GHz) 

Començarem obtenint el nivell de camp elèctric en els punts anteriorment mencionats per un 
calibratge realitzat a nivells industrials (10 V/m). A continuació s’observarà el nivell de camp 
elèctric mesurat amb la sonda isotròpica en els diferents punts de l’UFA en ambdues 
polaritzacions (Figura 14 i Figura 15). Addicionalment es mostra la mitja aritmètica dels 5 valors 
de camp elèctric, que tot i no tenir un sentit físic clar (tot dependrà de la geometria de l’EUT, si 
el cablejat està exposat, l’alçada d’aquest, etc.) ens dona una breu idea del nivell que s’està 
aplicant. 

Al aplicar l’algoritme de desviació de la norma EN 61000-4-3 (exemple en l’apartat A.1.3.3), el 
nivell de camp elèctric mínim en el 75% dels punts pot augmentar fins a 20 V/m (+6 dB) per un 
calibratge de 10 V/m, i a partir d’aquí, poden aparèixer nivells de camp elèctric molt superiors. 
Dit això, s’espera que en ningun dels casos s’assoleixi exactament el valor objectiu de 10 V/m. 
En la Figura 14 es pot veure el camp mesurat utilitzant l’antena en posició horitzontal.  

 

Figura 14. Comprovació de camp elèctric pol. horitzontal LF 

Podem observar que fins a 300 MHz, el valor mig del camp es manté pràcticament constant al 
voltant de 12 V/m. Els punts D i F, que estan més propers al terra, registren un nivell de camp 
elèctric lleugerament superior (segurament a causa de les pròpies reflexions amb el terra i que 
el camp arriba sumat en fase). En canvi, els punts més propers al sostre (G i I) registren un nivell 
de camp elèctric inferior. Dels 300 MHz als 400 MHz les condicions canvien, ja que apareix una 
ressonància, i ara els punts del sostre registren un nivell de camp elèctric molt més alt (arriba 
fins a 20 V/m) que els punts del terra. El camp mesurat va patint petites oscil·lacions fins que 
apareix una nova ressonància dels 600 MHz als 700 MHz, on pràcticament el nivell de camp 
elèctric mesurat en tots els punts augmenta, exceptuant el punt central (punt A). Tot i així, 
podem dir que els nivells es mantenen dins dels límits establerts per la norma i el calibratge 
realitzat és apte per tal de ser aplicat en assaigs.   
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Un cop vista la polarització horitzontal, toca veure el mateix procediment de calibratge però 
amb l’antena en polarització vertical (Figura 15).  

 

Figura 15. Comprovació de camp elèctric pol. vertical LF 

En aquest cas, veiem que la mitja de nivell de camp elèctric es manté molt més constant en tot 
l’espectre. Apareixen certes ressonàncies a 230 MHz, 450 MHz i a 950 MHz, on el nivell de camp 
elèctric en el punt central es dispara per poder mantenir la uniformitat de camp. A causa de la 
polarització de l’antena, l’efecte del terra ja no és tant rellevant, sinó que ho és el de les parets 
de la cambra. Tot i així, el marge de desviació de camp elèctric és molt inferior al que dicta la 
norma i per tant aquest arxiu de calibratge també és apte per tal de ser utilitzat durant l’assaig.  

4.2.1.2. Alta freqüència (1 GHz – 6 GHz) 

Es repetirà el mateix procediment que a l’apartat anterior, però aquest cop en el rang 
freqüencial de 1 GHz a 6 GHz. Recordem que aquí s’utilitza l’antena STLP i que es col·loquen 
absorbents al terra per tal d’evitar les reflexions el màxim que sigui possible.  

  
Figura 16. Sonda isòtropica de camp elèctric amb el 

set-up d'alta freqüència Figura 17. Antena STLP 
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Podem observar el nivell de camp elèctric mesurat tant en polarització horitzontal com en 
polarització vertical a la Figura 18 i Figura 19. 

 

Figura 18. Comprovació de camp elèctric pol. horitzontal HF 

Les condicions a alta freqüència canvien moltíssim respecte a les de baixa freqüència per 
diferents motius. Recordem que les freqüències exactes a les quals es realitza el calibratge són 
salts del 1% respecte a la freqüència anterior. Quan sobrepassem 1 GHz, els salts entre una 
freqüència i la següent són superiors a 10 MHz, i per tant, és més possible que apareguin 
ressonàncies a una certa freqüència i que no apareguessin a la freqüència immediatament 
inferior. Això es comenta ja que les gràfiques de nivell de camp elèctric obtingudes poden 
semblar molt sorolloses però estan dins d’uns valors raonablement lògics. 

El rang en el que oscil·la el camp elèctric és molt menor que per sota 1 GHz. Tot i així, s’observen 
certes ressonàncies, una en ambdues polaritzacions aproximadament a 3 GHz, principalment als 
punts inferiors més propers al terra, i una també a 3.7 GHz, també en els punts inferiors, però 
en aquest cop també el punt central també es veu afectat. Totes aquestes ressonàncies venen 
donades per la geometria de la cambra i la posició asimètrica dels seus absorbents respecte a 
l’antena.  Tot i així tots els nivells estan dins de la pròpia norma i són aptes per procedir amb els 
assaigs.  
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Figura 19. Comprovació de camp elèctric pol. vertical HF 

4.2.2. Verificació d’immunitat conduïda i control de potència 
Un cop verificat que el procediment de calibratge i assaig en immunitat radiada en tot el rang 
freqüencial és correcte i està dins la normativa, és el torn de la immunitat conduïda. Per a la 
verificació utilitzarem l’arxiu de calibratge de la CDN M3 a nivell industrial (10 V). Com que el 
calibrat segons la norma EN 61000-4-6 no es fa cap mena d’algoritme i realment el nivell de 
tensió només es mira en un sol punt, no té cap mena de sentit realitzar el calibratge i 
posteriorment l’assaig amb la càrrega de 150 Ω ideals, ja que el nivell de tensió seria 
pràcticament idèntic, sempre dins d’uns certs marges de tolerància de l’algoritme de leveling.  

Es decideix fer la prova amb un equip electrònic real, el qual la pertorbació s’injecta sobre el seu 
cable d’alimentació amb una impedància desconeguda en RF i que probablement diferirà de la 
impedància utilitzada durant el calibratge. En aquest cas, es mira la potència injectada a la CDN 
i també la potència reflectida per aquesta, que és la que més hauria de variar respecte al procés 
de calibrat. Com que els assaigs es realitzen amb una modulació AM al 80% de profunditat, la 
potència llegida pel wattímetre es veu incrementada +1.2 dB (segons Annex E) respecte a la 
potència d’una ona CW. Tindrem en compte aquesta diferència a l’hora de fer les comparacions. 
Primerament compararem la potència injectada (forward) en els dos casos a la Figura 20. 
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Figura 20. Potència injectada a la CDN i al EUT 

Es pot observar que pràcticament s’injecta la mateixa potència, com era d’esperar. Òbviament 
aquesta potència mai serà idèntica, però aquí tenim una diferència màxima de 0.4 dB (estem 
parlant d’una diferència de 140 mW, la qual és menyspreable).  

Un cop vist que la potència injectada és correcte i es correspon amb el calibratge realitzat, 
s’observa la potència reflectida a la Figura 21. Aquesta potència no té perquè coincidir, ja que 
les impedàncies no seran idèntiques i al haver-hi una certa desadaptació es produirà una reflexió 
per part de l’ona injectada. 

 

Figura 21. Potència reflectida de la CDN 

Com ja s’ha predit, la potència reflectida és diferent en els dos casos, amb una diferència màxima 
d’uns 4 dB, on la CDN per suposat té una impedància molt més estable. Òbviament, al augmentar 
en freqüència aquesta impedància es va tornant menys constant i comença a oscil·lar.  
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Per tal de veure l’efecte real d’aquesta desadaptació d’impedància, es calcula la diferència entre 
potència injectada i potència reflectida, la qual s’anomena potència neta. Aquesta potència és 
realment la potència que la CDN està injectant directament als cables de l’EUT (Figura 22).  

Tal com s’observa, aquesta gràfica va lligada explícitament a la gràfica de la potència reflectida: 
quan la potència reflectida a l’assaig és major que la del calibratge (amb una càrrega ideal),  la 
potència entregada a la CDN és molt menor i viceversa. Tot i així, s’aprecia que la diferència 
màxima és d’1 dB, lo qual indica que s’està acoblant pràcticament tota la tensió que requereix 
la norma, tot i que en l’estàndard no es cita ni es posa límits a aquest paràmetre.  

Una de les maneres per tal de millorar aquest efecte seria utilitzant un atenuador de valor major 
entre el amplificador i el transductor d’assaig (tal com es veu a l’Annex D.2). En les mesures 
realitzades sempre s’ha utilitzat un de valor de 3 dB, no obstant, augmentar aquest valor 
implicaria utilitzar amplificadors més potents i més costosos per assolir els mateixos nivells.  

 

Figura 22. Potència neta entregada a la CDN 

Finalment, comentar que aquest estudi de potència reflectida no s’ha fet en la immunitat 
radiada ja que per equips de dimensions genèriques la divergència màxima sol ser de 0.5 dB 
[19]. Els principals problemes provenen quan es col·loquen equips metàl·lics molt grans que 
poden provocar grans reflexions, però són equips molt poc usuals i per tant s’ha descartat com 
a prioritat realitzar un estudi d’aquests casos en aquest projecte.   
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4.3. Monitorització d’imatge i vídeo 
Aquesta part era un extra addicional del projecte plantejat a desenvolupar en un inici, així que 
s’han prioritzat altres prestacions del programari. Faltaria vincular la part de monitorització 
d’imatge amb la part de realització d’assaig (per exemple, que s’aturi l’assaig quan hi ha error, o 
que el propi software actuï de manera intel·ligent i disminueixi el nivell de camp per veure on 
l’equip deixa de fallar, etc.), però el software de monitorització es pot utilitzar paral·lelament i 
independentment del software d’assaig. Tot i així, les funcions implementades funcionen 
correctament i es verificaran en aquest capítol. 

4.3.1. Monitorització de la freqüència de commutació d’un LED  

Començarem monitoritzant la freqüència de commutació d’un LED. Per tal de fer-ho més 
interessant i comprovar si el sistema és robust, utilitzarem un LED RGB, del qual la part vermella 
commutarà amb una freqüència de 2.5 Hz (s’activa, esperem 200 ms, es desactiva, esperem 200 
ms, etc.) i la part verda commutarà un cop cada 3 cicles del LED vermell, és a dir, una freqüència 
aproximada de f = 2.5 Hz / (3+1) = 0.63 Hz. El set-up es munta amb l’ajuda d’una Arduino i es 
valida la seva correcta funcionalitat.  

Un cop preparat, s’obre el programa i es selecciona el tipus de test adient per tal d’avaluar la 
freqüència a la qual el LED parpelleja. Primerament, no s’aplica cap mena de filtre segons color: 
el software tracta igual tant el color vermell com el color verd. Amb aquestes condicions, s’obté 
una freqüència de commutació de 2.5 Hz, exactament l’establerta en el codi de l’Arduino, tal 
com s’observa a la Figura 23. La freqüència calculada surt del còmput de la FFT del senyal 
obtinguda en la Figura 24 i agafant una freqüència de mostreig equivalent als FPS que la càmera 
ens proporciona. S’observa que hi ha pics d’una amplitud major, que corresponen al LED verd 
(la intensitat que hi circula és la mateixa però brilla molt més), tot i que aquests no afecten al 
càlcul de la freqüència. 

 

Figura 23. Càlcul de la freqüència del LED 
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Figura 24. Senyal extret del parpelleig del LED sense color definit 

Un cop vist que el càlcul de freqüència funciona bé, podem realitzar dues mesures més, però 
aquest cop activant el filtre de color vermell (Figura 25) i el filtre de color verd (Figura 26). 

  

Figura 25. Senyal extret del parpelleig del LED (vermell) Figura 26. Senyal extret del parpelleig del LED (verd) 

En el cas de filtrar per color vermell s’observa que la component verda del senyal desapareix 
completament. El software ens retorna una freqüència de commutació de 2.5 Hz, que coincideix 
amb l’establerta.  

En el cas de filtrar per color verd, podem apreciar petites oscil·lacions corresponents a la 
component vermella del senyal. Tot i així, el software ens retorna una freqüència de commutació 
de 0.61 Hz, que és pràcticament la freqüència a la qual parpelleja el LED verd (0.63 Hz). S’ha de 
comentar que per tal de fer un bon còmput en la FFT s’ha hagut d’augmentar la finestra de 
temps a causa de la baixa freqüència de commutació del LED verd. 

Al realitzar aquests càlculs de manera correcte, es pot assegurar pràcticament al 100% que si es 
canvia la freqüència de commutació del LED durant l’assaig el software ho detectarà com error. 
Es realitza una prova d’assaig canviant manualment la freqüència de commutació del LED 
vermell al doble i el software ho detecta com error, tal com s’esperava.  
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4.3.2. Reconeixement d’imatge estàtica o de referència 
Un altre eina molt útil a l’hora d’analitzar equips que es sotmeten assaig i comprovar el seu 
funcionament és veure si l’estat visual directament canvia. És a dir: un LED s’apaga, algun 
element mecànic es mou, un display canvia el missatge, etc. Aquest últim cas és el que 
mostrarem en aquesta prova per tal de verificar el correcte funcionament del software.  

En la Figura 27 es pot observar l’estat de funcionament correcte de l’equip, mentre que en la 
Figura 28 es pot observar el missatge que és provocat per un error. 

  

Figura 27. Missatge 'OK' del display LCD Figura 28. Missatge 'FAIL' del display LCD 

Un cop es configura l’àrea a avaluar correctament en el software de monitorització d’imatge, 
s’executa l’assaig i es provoca que falli. El software detecta el canvi en la imatge immediatament 
i mostra el missatge que podem observar en la figura següent: 

 

Figura 29. Missatge d'error del display LCD 

Per tant, es pot concloure que aquesta característica del software d’imatge funciona a la 
perfecció. Òbviament s’han hagut de fer bastantes proves i elegir diferents llindars de 
binarització i comparació per tal de trobar un equilibri entre canvis menors en la imatge i falsos 
positius per culpa del propi soroll d’aquestes. 

4.3.3. Reconeixement òptic de caràcters (OCR) 
Per acabar amb la verificació del sistema de monitorització d’imatge i vídeo, comprovarem 
l’eficàcia del sistema de reconeixement òptics de caràcters o OCR que s’ha implementat en el 
software i s’ha entrenat amb multitud d’imatges i tipografies diferents.  
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Per tal de fer la prova, s’intentarà reconèixer un nombre de 4 dígits que forma part de l’etiqueta 
d’un multímetre. La imatge ja binaritzada i amb els dígits seleccionats es pot veure a la Figura 
30.  

 

Figura 30. Pantalla de configuració de l'OCR 

Com s’observa, el nombre “4002” és reconegut perfectament. Si apliquem els canvis i anem a la 
mode de selecció d’àrea, podem establir dins de quins valors podem donar per correcte el 
nombre reconegut òpticament. Recordem, que hi ha la opció d’establir un rang entre valors 
absoluts (Figura 31) o un rang amb valors relatius, que bàsicament es calculen a partir d’un 
percentatge respecte al valor de referència (Figura 32).  

  

Figura 31. Reconeixement OCR: mode absolut Figura 32. Reconeixement OCR: mode relatiu 
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5. Pressupost del projecte 
En aquest apartat es descriurà el pressupost que ha tingut el projecte i el cost total d’aquest. En 
el càlcul d’aquest pressupost no s’ha tingut en compte el cost dels diferents instruments, 
antenes, transductors i cambra anecoica utilitzats, així com altres despeses associades a les 
instal·lacions com per exemple el subministrament elèctric. 

Primer de tot, calcularem el cost de la mà d’obra utilitzada en aquest projecte. Al estar realitzant 
el TFG en empresa, la ETSETB fixa un preu hora mínim de 9€. A més a més, com que el projecte 
seguirà, s’ha de tenir en compte les hores màximes que es puguin dedicar per tal d’anar 
millorant el software i acabar d’implementar tots els aspectes rellevants. Com que entraran dins 
les pràctiques de màster, la ETSETB fixa un preu hora mínim de 10€, a diferència del grau. 
Finalment tenir en compte les hores aproximades dedicades pel tutor i altres membres del grup 
GCEM únicament a la formació de l’estudiant i millora del projecte. 

Tipus Hores Cost unitari 
[€/h] 

Salari 
treballador 

Càrregues socials 
(31 %) 

Subtotal 
empresa 

TFG Grau 540 9.00 € 4,860.00 € 1,506.60 € 6,366.60 € 
Pràctiques 

Màster 120 10 € 1,200 € 372.00 € 1,572.00 € 

Hores  
enginyer 
superior 

50 18 € 900 € 279.00 € 1,179.00 € 

    TOTAL 9,117.60 € 
Taula 2. Pressupost: costos de la mà d'obra del projecte 

Un cop vistos els costos de la mà d’obra, toca centrar-se en el cost de les llicències dels diferents 
softwares utilitzats. Es tenen en compte MATLAB i els diferents toolboxes utilitzats pel 
desenvolupament del software i també la llicència de Microsoft Office 2019. Els preus de les 
llicències són en termes anuals. Comentar que realment el grup GCEM no ha pagat les llicències 
de MATLAB, ja que aquestes són comprades per la pròpia UPC. Tot i així, s’ha afegit el que una 
universitat pagaria per una llicència d’educació d’aquest software. 
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Llicència de software anual Cost 
Microsoft Office 2019 152.50 € 
MATLAB R2020a Education 250.00 € 
MATLAB Computer Vision Toolbox 100.00 € 
MATLAB Control System Toolbox 100.00 € 
MATLAB Curve Fitting Toolbox 100.00 € 
MATLAB Data Acquisition Toolbox 100.00 € 
MATLAB Image Acquisition Toolbox 100.00 € 
MATLAB Image Processing Toolbox 100.00 € 
MATLAB Instrument Control Toolbox 100.00 € 
MATLAB Compiler 0.00 € 
MATLAB Optimization Toolbox 100.00 € 
MATLAB Parallel Comptuing Toolbox 100.00 € 
MATLAB Signal Processing Toolbox 100.00 € 
Subtotal 1,402.50 € 
IVA (21 %) 294.53 € 
TOTAL 1,697.03 € 

Taula 3. Pressupost: costos de les llicències de software 

Un cop calculats els costos de la mà d’obra i de les llicències de software, es pot calcular el cost 
total del projecte: 

Tipus de cost Cost 
Mà d'obra 9,117.60 € 

Llicències software 1,697.03 € 
TOTAL 10,814.63 € 

Taula 4. Pressupost: cost total del projecte 

El cost total del projecte és de 10 814.63 €. És un preu bastant competitiu, ja que els programes 
comercials que existeixen i que es venen per mòduls (difícilment un mateix software realitzarà 
la part d’assaig i la part de monitorització, a més de que el nostre software disposa d’una part 
d’aspectes avançats) poden costar més de 5 000€ cada un.  
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6. Conclusions i visions futures 
Per tal de dur a terme aquest projecte, s’ha hagut de realitzar una extensa recerca sobre l’estat 
de l’art de les diverses normatives i estàndards relacionats amb la Compatibilitat 
Electromagnètica (EMC). També s’han hagut de considerar molts paràmetres i revisar diversos 
conceptes tècnics relacionats amb la pròpia EMC, radiofreqüència i electrònica, tal com s’han 
anat explicant al llarg de la memòria i annexos. És una de les parts que més hores ha portat, 
després del desenvolupament del software. 

També s’ha hagut d’estudiar empíricament les diferents característiques dels instruments 
mitjançant els seus manuals d’instruccions i programació. La major part de la instrumentació ha 
sigut de ràpida configuració, mentre que el wattímetre ha requerit una dedicació especial, amb 
la utilització d’un gran nombre d’hores fins assolir el comportament desitjat. Un altre aspecte 
important que s’ha assolit satisfactòriament i s’ha anat comentant durant el transcurs del 
projecte ha sigut la protecció de la integritat dels propis instruments i elements d’assaig com 
atenuadors, antenes o transductors. 

Alguns dels instruments, com el propi wattímetre, tenen una gran varietat de modes de 
funcionament. En el desenvolupament actual s’han elegit aquells  que millor funcionaven, tot i 
que restaria avaluar d’altres configuracions per acabar d’ajustar els petits problemes que han 
aparegut, com la sensibilitat de la potència reflectida d’alguns procediments de calibratge. Tot i 
així, queda com a línia futura ja que la disponibilitat d’accedir al laboratori s’ha vist afectada per 
temes aliens al projecte. 

El programa ha requerit oferir diverses opcions per tal d’ajustar-se a les diferents normatives, 
com per exemple, establir la correcta modulació de la senyal RF mitjançant control dels 
generadors de funcions. Això ha suposat haver de repetir proves fins empíricament assegurar el 
correcte funcionament del sistema per cada cas plantejat. 

Un dels aspectes assolits i que permetrà una gran flexibilitat a laboratori GCEM és la facilitat per 
tal d’incloure nous instruments amb diferents protocols de comunicació com l’Ethernet. És un 
aspecte molt útil ja que els busos de comunicacions en instrumentació estan evolucionant cap 
a un nou paradigma on el GPIB perd pes. 

Una característica del software que també millora la seva flexibilitat és l’adició de diferents 
mètodes d’assaig i calibratges amb diverses bandes freqüencials per les diferents normatives i 
entorns analitzats al llarg del projecte. Addicionalment, s’ha demostrat la realització correcta de 
calibratges i verificacions assegurant el compliment amb tots els mètodes i tipus d’assaig elegits.  

S’ha de destacar amb especial èmfasis la velocitat d’execució dels diferents calibratges i assaigs 
realitzats. Aquesta disminució de temps ha permès emprendre estudis relacionats amb el 
funcionament intern del laboratori, com per exemple l’avaluació de diferents posicions de 
l’antena o del pla uniforme de camp elèctric dins la pròpia cambra anecoica. Això permet el 
desenvolupament futur de  nous procediments de verificació relacionats amb la qualitat del 
laboratori i els assaigs que s’hi realitzen. 
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Els estudis de recerca descrits al paràgraf anterior tampoc haurien estat viables sense la 
possibilitat d’extracció de múltiples dades tant a nivell numèric com gràfic que el software 
implementa. És un de les principals característiques a valorar del software juntament amb la 
seva rapidesa d’execució.  

Actualment, el software s'ha verificat i ja està sent utilitzat en el laboratori de GCEM en serveis 
de transferència tecnològica a les empreses. La realització del manual d’usuari ha servit per tal 
de facilitar l’adaptació dels tècnics al nou software. 

Com a visions futures, resta realitzar els calibratges i assaigs d’entorn d’automoció, ja que la 
disponibilitat del laboratori ha sigut escassa. Aquests assaigs són menys habituals i requereixen 
d’una transformació de la cambra anecoica, motius pels que en el transcurs del projecte es van 
catalogar com a menys prioritaris. 

Una altra tasca futura serà validar eines avançades del programari, tal com poden ser la 
comprovació de la linealitat de l’amplificador de manera automàtica, la distorsió harmònica dels 
generadors o la profunditat de modulació del sistema complet. 

Com a característica pendent també queda la implementació completa del software de 
reconeixement d’imatge i la seva integració amb el software d’assaig. Aquesta integració 
permetrà una realització d’assaigs de manera automàtica alliberant molt de temps de dedicació 
dels tècnics de laboratori. És una de les visions futures més importants i interessants de realitzar. 

Finalment, l’última visió futura plantejada és substituir la instrumentació sensible i costosa 
empleada en alguns calibratge o assaigs, tal com poden ser analitzadors d’espectres, per un 
oscil·loscopi de baix cost. Aquest canvi plantejat suposa la necessitat d’implementar un sistema 
de mesura en el domini del temps per tal de realitzar el calibratge conduit i també l’assaig de 
BCI en llaç tancat típicament definit pels fabricant d’automòbils en els requeriments dels 
components a muntar en els seus vehicles. 
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Annex A. Descripció de les normes bàsiques 
A.1. Immunitat radiada segons EN 61000-4-3 

Començarem veient la norma bàsica EN 61000-4-3, la qual està referenciada en pràcticament la 
majoria de normes harmonitzades [4] a l’hora de com realitzar l’assaig d’immunitat radiada. En 
aquests tipus d’assaig, les pertorbacions es radien en forma de camp elèctric mitjançant antenes 
d’ampli espectre (botzina, logoperiòdica, bicònica, etc.). Començarem veient les instal·lacions 
on es realitzen aquest tipus d’assaig, la seva configuració, i finalment veurem el procés de 
calibratge per tal d’assolir els nivells de camp elèctric que són requerits per les diferents normes 
harmonitzades.  

A.1.1. Descripció del set-up 
El set-up que es proposa per realitzar assaigs d’immunitat radiada per a tot tipus d’equips segons 
la norma bàsica EN61000-4-3 es mostra a la Figura 3. 

Bàsicament, els assaigs s’han de realitzar en una cambra amb apantallament a causa dels alts 
nivells de camp generats a l’interior. A més, molts dels equips encarregats d’adquirir dades a 
l’hora de realitzar l’assaig d’immunitat radiada poden ser susceptibles a aquests nivells de camp, 
i per tant, la cambra anecoica també serveix com una barrera entre l’EUT (Equipment Under 
Test, equip al que es sotmet el camp elèctric per veure si el seu funcionament es veu alterat) i 
els instruments de mesura a l’exterior del recinte amb apantallament. S’ha de comentar que 
moltes connexions que entren dins la cambra anecoica es realitzen mitjançant fibra òptica, ja 
que aquesta no es veu alterada pel camp elèctric.  

Per tal que a dins de la cambra hi hagi camps electromagnètics controlats és necessari la 
utilització de material ferromagnètic a les parets interiors. Aquestes cambres s’anomenen 
anecoiques i la seva funció és la d’absorbir l’energia de les ones electromagnètiques que s’hi 
generen durant els assaigs d’immunitat, minimitzar les reflexions a l’interior de l’estructura i 
assolir així major control dels nivells de camp a la zona de posicionament del equips electrònics 
a ser avaluats [20].  

Les cambres comunament emprades en els assaigs EMC són les semi-anecoiques, amb ferrites 
en totes les parets i sostre mentre que al terra hi ha un pla metàl·lic conductor. Entre d’altres 
motius, aquesta distribució facilita la logística ja que no hi ha risc de malmetre les ferrites del 
terra si hi ha un sobrepès dins la cambra. Per altra banda, la utilització de material anecoic 
absorbent per tal de reduir les reflexions de les ones amb el terra facilita l’assoliment d’una zona 
de camp uniforme durant els assaigs d’immunitat, ja que del contrari en alguns punts depenent 
de si la ona transmesa i la reflectida arriben amb fase o contra-fase poden aparèixer nivells de 
camp elèctric superior o inferiors als desitjats davant l’absència d’absorció[j1][a2]. 

La cambra del Grup de Compatibilitat Electromagnètica (GCEM) és anecoica, pel que disposa de 
ferrites en totes les parets, terra i sostre, que poden absorbir camps elèctrics fins a 1 GHz i 
dissipar-los en forma de calor. A les parets i sostre també hi ha uns absorbent piramidals que 
assoleixen un freqüència màxima de funcionament de 18 GHz, però quan es vol realitzar assaigs 
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per sobre de 1 GHz és necessari col·locar al terra els absorbents que podem veure a la Figura 33, 
i que són similars als que recomana la norma.  

 

Figura 33. Exemple d’absorbent utilitzat per freqüències superiors a 1 GHz 

També es defineix una petita sala de màquines on col·locar tots els instruments de generació de 
camp elèctric (amplificadors de potència, generadors arbitraris de funcions, power meters, etc.). 
Per limitació de l’espai disponible, en el laboratori de GCEM tots aquests instruments estan 
muntats en un rack metàl·lic (Figura 4) per tal d’estalviar espai, en la mateixa sala de control i 
supervisió dels assaigs per part dels tècnics. En laboratoris on s’assoleixen nivells de camp molt 
majors (de l’ordre de 100 V/m o 200 V/m) és bastant comú disposar de tres sales completament 
aïllades, la d’assaigs, la d’instrumentació de potència i la de control.  

Finalment, els diferents EUT que es sotmeten a assaig no són un punt discret a l’espai, sinó que 
ocupen un cert volum, i per tant, el nivell de camp elèctric no serà el mateix en un extrem de 
l’equip que en un altre extrem oposat. Aquí és on entra en joc la definició del UFA (Uniform Field 
Area), que és un pla vertical on s’assegura que les variacions de camp elèctric estiguin dins d’uns 
límits especificats, i que per tant totes les superfícies de l’equip sota prova estaran sota la 
influència del mateix nivell de camp elèctric. Comentar que la norma, per tal d’assolir aquesta 
uniformitat més fàcilment, ens recomana col·locar l’antena a una distància de 3 m del UFA per 
tal de treballar en condicions de camp llunyà o far-field. Tot i així, es permet una distància 
mínima d’1 m. El motiu principal és que al col·locar més lluny l’antena, la potència necessària 
per tenir el mateix nivell de camp elèctric creix, i el cost dels amplificadors RF en classe A emprats 
habitualment sol ser molt elevat. 



 
 

 
60 

 

Figura 34. Exemple de set-up d'immunitat radiada segons EN 61000-4-3. L'EUT aniria col·locat sobre una taula en el 
cercle de fusta 

A.1.2. Uniform Field Area 
Tal com s’ha esmentat en l’apartat anterior, l’Uniform Field Area o pla de camp uniforme és un 
pla vertical on s’assegura que les variacions de camp elèctric dins d’aquest estan dins d’un límit 
especificat per la norma. 

El pla genèric que es descriu a la norma consta de 16 punts i mesura 1.5 m x 1.5 m: 

 

Figura 35. Pla uniforme de 16 punts 

La norma estableix una alçada amb la que es pugui assegurar una uniformitat de camp suficient, 
però no estableix la alçada mínima d’aquest pla respecte al terra. La uniformitat de camp es 
defineix si en almenys el 75% dels punts (en un pla de 16 punts serien 12), la diferència entre el 
nivell de camp màxim i nivell de camp mínim no sobrepassa 6 dB. Aquest criteri es concretarà 
més en els punts A.1.3.1 i A.1.3.2. 

A la norma també es defineixen altres tipus de plans sempre i quan el EUT entri dins d’aquest 
pla. El pla mínim és un pla de 0.5 m x 0.5 m amb 4 punts als extrems i un punt central. En aquest 
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cas, per això, s’ha de complir la tolerància esmentada anteriorment en el 100% de punts. A 
GCEM, s’utilitza un terme mig i es fa servir un pla de 9 punts de 1 m x 1 m, tal com s’aprecia a la 
Figura 11.  

A.1.3. Procés de calibratge 
El procés de calibratge ens assegura que tinguem una uniformitat de camp elèctric en el UFA 
dins un interval de nivell de fins a 6 dB, almenys pel 75% dels punts requerits del UFA. A més a 
més també es verifica que el amplificador no entri en una fase d’amplificació no lineal durant 
els assaigs. 

 

Figura 36. Sonda isotròpica de camp elèctric 

La norma ens dona dos possibles mètodes per realitzar el calibratge, on en totes dues opcions 
es calibra a un nivell de camp superior al qual es realitzarà l’assaig, exactament 1.8 cops el nivell 
normatiu. Això coincideix amb l’augment d’amplitud d’un senyal respecte a quan s’aplica una 
modulació d’amplitud amb una profunditat del 80% a una ona sinusoidal pura o CW (continuous 
wave). El nivell d’assaig es denota per ET  i el nivell al qual es realitza el calibratge es denota per 
EL = 1.8·ET. És a dir, si volem realitzar un assaig a un equip d’entorn industrial a 10 V/m, tot el 
procés de calibratge s’ha de realitzar amb un nivell de camp elèctric target de 18 V/m. Anem a 
veure els dos mètodes per tals de calibrar: el mètode d’intensitat de camp constant i el mètode 
de potència constant.  

A.1.3.1. Mètode d’intensitat de camp constant 

Aquest mètode consisteix en mantenir un nivell de camp elèctric constant als diferents punts 
del UFA i mesurar la potència injectada necessària per obtenir aquest valor. El procediment s’ha 
de realitzar per ambdues polaritzacions de l’antena (vertical i horitzontal), amb un senyal CW 
(sense modular) i és el següent: 

a) Posicionar el sensor de sonda isotròpica (Figura 36) a un dels punts i establir la 
freqüència del generador de senyal a la més baixa del rang a calibrar.  

b) Aplicar la potència necessària per tal que el nivell de camp obtingut amb la sonda de 
camp elèctric equivalgui a EL. Emmagatzemar el valor de potència transmesa a l’antena 
(FWD power) i el nivell de camp obtingut. 
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c) Incrementar la freqüència com a màxim un 1% respecte a la freqüència actual. 
d) Repetir passos b) i c) fins que la següent freqüència excediria la freqüència més alta del 

rang a calibrar. Finalment, repetir b) i c) a la freqüència més alta del rang. 
e) Repetir dels passos a) a d) per cada punt del UFA. 

A cada freqüència: 

f) Ordenar els 16 valors de potència en ordre ascendent. 
g) Començar al valor més alt i comprovar si els 11 valors inferiors estan a la tolerància de  

-6 dB a 0 dB d’aquell valor. S’aconseguirà la uniformitat si hi ha 11 punts que entrin dins 
d’aquesta tolerància.  

h) Si no estan dins la tolerància, tornar al pas g) seleccionant el punt de referència com el 
punt immediatament inferior. Per a un pla de 16 punts, només hi ha 5 possibilitats (16 
– 12 + 1), per un pla de 9 punts n’hi ha 3 (9-7+1).  

i) Parar si s’aconsegueix la uniformitat. Obtenir la posició on s’ha obtingut el màxim de 
potència injectada (FWD) com la referència. Denominar aquesta potència per PL. 

j) Confirmar que el sistema d’assaig (principalment amplificador) no es troba en saturació. 
Suposant que EL = 1.8 ET, a cada freqüència: 

1) Disminuir el senyal 5.1 dB del nivell necessari per obtenir PL. (Restar 5.1 dB en 
unitats logarítmiques equival a dividir el camp entre 1.8). 

2) Emmagatzemar la nova potència injectada  a l’antena. 
3) Restar la potència injectada al pas 2) de PL. Si la diferència es troba entre 3.1 dB 

i 7.1 dB (5.1 dB ± 2 dB), l’amplificador es considera suficientment lineal i el 
sistema és adequat per realitzar assaigs.  

Aquest mètode té dos avantatges principals, primer de tot pot ser molt ràpid de realitzar si es 
disposa d’un posicionador automàtic de sonda isotròpica. Com a segon avantatge, es pot saber 
abans d’acabar tot el procés de calibratge quins nivells de camp elèctric es poden assolir, molt 
útil per saber quina és la posició òptima de l’antena dins la cambra anecoica. 

Tot i així, els posicionadors són elements molt cars, fràgils i poc habituals als laboratoris. Per tant 
al laboratori de GCEM a on no és disposa de posicionador automàtic de sonda, per realitzar 
correctament el procediment tal com dicta la norma, s’hauria de col·locar la sonda manualment 
en cada freqüència i en cada punt. En el cas del rang de 80 MHz a 1 GHz amb 16 punts, s’hauria 
de moure la sonda manualment 4080 cops, fet impensable pel nombre d’hores necessàries. Es 
per això que el mètode de camp constant, que es descriurà en el pròxim apartat, preval sobre 
aquest.  

A.1.3.2. Mètode d’intensitat de potència constant 

Aquest és el mètode que s’ha realitzat històricament al laboratori de GCEM, ja que és molt més 
ràpid de realitzar sense un posicionador automàtic de sonda isotròpica de camp elèctric, i és 
igual de vàlid que el mètode d’intensitat de camp constant.  
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Consisteix en assolir el nivell de camp elèctric en un primer punt de referència, i mantenir 
constant la potència necessària injectada a l’antena per tota la resta dels punts del pla uniforme. 
Posteriorment, s’analitzen els nivells de camp elèctric que s’obtenen per a cada freqüència i a 
cada un dels punts. El procediment s’ha de realitzar en ambdues polaritzacions de l’antena 
(vertical i horitzontal) i és el següent: 

a) Posicionar el sensor a un dels punts i establir la freqüència del generador de senyal a la 
més baixa del rang a calibrar.  

b) Aplicar la potència necessària per tal que el nivell de camp obtingut amb la sonda de 
camp elèctric equivalgui a EL. Emmagatzemar el valor de potència transmesa a l’antena 
(FWD power) i el nivell de camp exacte obtingut. 

c) Incrementar la freqüència com a màxim un 1% respecte a la freqüència actual. 
d) Repetir passos b) i c) fins que la següent freqüència excediria la freqüència més alta del 

rang a calibrar. Finalment, repetir b) i c) a la freqüència més alta del rang. 
e) Moure la sonda de camp elèctric a una altra posició del UFA. A cada una de les 

freqüències del rang de calibratge, aplicar la potència transmesa a l’antena (FWD power) 
i enregistrar el nivell de camp elèctric obtingut. 

f) Repetir el pas e) per a cada punt del UFA. 

Un cop realitzat aquest procediment, a cada freqüència hem de: 

g) Ordenar els 16 nivells de camp elèctric enregistrats en ordre ascendent.  
h) Seleccionar el primer valor de camp elèctric de la llista anterior com la referència i 

calcular la desviació respecte a aquesta referència amb tots els altres valors de la llista 
(en dB).  

i) Començar al valor més baix de nivell de camp i comprovar si al menys les 11 lectures 
superiors d’aquest valor estan dins de la tolerància de 0 dB a +6 dB.  

j) Si no estan dins la tolerància, tornar al pas h) seleccionant el punt de referència com el 
punt immediatament superior. Per a un pla de 16 punts, només hi ha 5 possibilitats (16 
– 12 + 1), per un pla de 9 punts n’hi ha 3 (9-7+1).  

k) Parar si s’aconsegueix la uniformitat. Agafar el valor de referència amb el qual s’ha 
obtingut la uniformitat. 

l) Calcular la potència injectada (FWD) necessària per calcular el nivell de camp elèctric 
necessari a la posició de referència. Denominar aquesta potència per PL.  

m) Confirmar que el sistema d’assaig (principalment amplificador) no es troba en saturació. 
Suposant que EL = 1.8 ET, a cada freqüència: 

a. Disminuir el senyal 5.1 dB del nivell necessari per obtenir PL. (Restar 5.1 dB en 
unitats logarítmiques equival a dividir el camp entre 1.8). 

b. Emmagatzemar la nova potència injectada a l’antena. 
c. Restar la potència injectada al pas 2) de PL. Si la diferència es troba entre 3.1 

dB i 7.1 dB (5.1 dB ± 2 dB), l’amplificador es considera suficientment lineal i el 
sistema és adequat per realitzar assaigs.  
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A.1.3.3. Exemple de calibrat amb el mètode de potència constant 

Es descriurà breument un exemple de calibratge a una sola freqüència amb valors similars als 
que es poden obtenir en el procediment real. És molt important entendre bé l’algoritme i el seu 
procediment, ja que és crucial a l’hora d’obtenir valors correctes quan el calibratge es faci a la 
realitat. En aquest exemple, es vol obtenir directament un nivell de calibratge de 54 V/m 
(equivalent a 34.6 dBV/m). S’utilitzarà un UFA de 16 punts. 

Un cop col·locada la sonda isotròpica en el punt 1, que és el punt que agafem com a referència, 
s’ajusta el nivell de generador per tal d’obtenir una lectura de 54 V/m. S’emmagatzema el valor 
de potència injectada a l’antena (forward power) i el valor de generador utilitzat. Posteriorment, 
es mou la sonda al punt 2, s’injecta la mateixa potència i es llegeix el nivell de camp elèctric 
obtingut. S’obté un nivell de 38.2 V/m en el punt 2, mentre que en el punt 1 el nivell obtingut 
era de 54 V/m. Es repeteix el mateix procediment pels 14 punts restants i s’obté la següent taula: 

Grid Point E field (V/m) E field (dBV/m) Gen Pwr (dBm) Fwd Pwr (dBm) 

1 54.0 34.6 -20 30 
2 38.2 31.6 -20 30 
3 120.9 41.6 -20 30 
4 54.0 34.6 -20 30 
5 34.1 30.6 -20 30 
6 17.1 24.6 -20 30 
7 34.1 30.6 -20 30 
8 60.6 35.6 -20 30 
9 48.1 33.6 -20 30 

10 54.0 34.6 -20 30 
11 30.4 29.6 -20 30 
12 24.1 27.6 -20 30 
13 60.6 35.6 -20 30 
14 42.9 32.6 -20 30 
15 135.6 42.6 -20 30 
16 48.1 33.6 -20 30 

Taula 5. Exemple de nivells de camp obtinguts en un calibratge a 16 punts 

Un cop es té la taula de totes les potències utilitzades i nivell de camp elèctric obtingut en els 16 
punts, s’ordenen els nivells de camp elèctric obtingut en els 16 punts en ordre ascendent 
(primeres dues columnes de la Taula 6).  
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Grid Point (Px) E field (dBV/m) Rang 1 
(dBV/m) 

Rang 2 
(dBV/m) 

Rang 3 
(dBV/m) 

Rang 4 
(dBV/m) 

Rang 5 
(dBV/m) 

6 24.6 24.6         
12 27.6 27.6 27.6       
11 29.6 29.6 29.6 29.6     
5 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6   
7 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 
2 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 

14 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 
9 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 

16 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 
1 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 
4 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 

10 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 
8 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 

13 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 
3 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 

15 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 
  

     
Punts dins tolerància +6 dB: 5 8 12 11 10 

Taula 6. Exemple d'algoritme del mètode de calibratge de nivell de potència constant 

Recordem que podem tenir una desviació de +6 dB en un màxim del 75% dels punts (12 de 16). 
Això vol dir, que podem tenim fins a 5 intents, ja que podem descartar 4 punts o no descartar-
ne cap. Es comença provant a no descartar cap punt (Rang 1). S’agafa el valor més baix de camp 
elèctric i es conta el nombre de valors que estan en el marge d’una desviació de +6 dB (marcats 
en color verd els que estan dins d’aquesta tolerància i en color vermell els que estan fora). En el 
Rang 1, no complim la normativa ja que només tenim 5 punts dels 12 requerits dins de la 
tolerància esmentada. Per tant, provarem a descartar el punt 6, que correspon al nivell de camp 
elèctric més baix, i repetirem el mateix procediment des del punt immediatament superior 
(Rang 2). Fent això, obtenim 8 punts dins de la tolerància, però no arribem als 12 requerits. 
Doncs, repetirem el mateix procediment però descartant el punt 12 i començant pel punt amb 
un nivell de camp elèctric immediatament superior, el punt 11 (Rang 3). Realitzant el càlcul 
anterior, ara veiem que 12 punts estan dins de la tolerància de +6 dB, per tant, ja estem dins de 
la norma. Opcionalment, es pot mirar que passaria amb les dues possibilitats restants (Rang 4 i 
5), però tampoc estarien dins la norma. 

Un cop completant l’algoritme de desviació, obtenim que el nivell de camp mínim amb els punts 
dins la tolerància establerta és de 29.6 dBV/m. Recordem, que el nostre objectiu de calibratge 
eren els 54 V/m equivalents a 34.6 dBV/m. Per tant, hem d’incrementar a la potència obtinguda 
+5 dB (diferència entre 34.6 dBV/m i 29.6 dBV/m): el nivell de generador passa de -20 a -15 dBm 
i el nivell de potència injectada passa a ser 35 dBm. 
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En altres paraules, a l’hora de realitzar l’assaig i per tal de complir amb la norma, haurem d’estar 
injectant a l’antena 35 dBm per tal d’assegurar un pla uniforme amb el nivell de camp constant.  

A.2. Immunitat radiada segons ISO 11452-2 
Un cop s’ha vist com es defineix el set-up i tot el procés per tal de realitzar assaigs d’immunitat 
radiada segons la norma bàsica EN61000-4-3 aplicable tot tipus de dispositius electrònics, ara 
toca veure la norma ISO11452-2, que ens explica els procediments i mètodes específics per 
avaluar la immunitat radiada en equips o components que aniran muntats sobre vehicles de 
carretera5. 

A.2.1. Conservació de pic 
Abans d’aprofundir en la norma, s’ha de definir un nou concepte que apareix habitualment en 
l’entorn d’automoció: constant peak level, peak conservation o conservació de pic [14]. La 
conservació de pic consisteix en que l’amplitud de pic d’un senyal no modulat i un senyal 
modulat siguin idèntiques. Si mirem l’annex Annex E es pot demostrar que si s’aplica una 
modulació d’amplitud amb un 80% de profunditat (m = 0.8) a un senyal no modulat, l’amplitud 
d’aquest senyal serà 1.8 cops major (o en unitats logarítmiques +5.1 dB). És a dir: 

𝑉𝑉𝑝𝑝,𝐴𝐴𝐴𝐴80% = 1.8 · 𝑉𝑉𝑝𝑝,𝐶𝐶𝐶𝐶 

𝑉𝑉𝑝𝑝,𝐴𝐴𝐴𝐴80%(dBV) = 𝑉𝑉𝑝𝑝,𝐶𝐶𝐶𝐶(dBV)  +  5.1 dB 

Per tant, si volguéssim aplicar la tècnica de conservació de pic, hauríem de reduir l’amplitud o el 
valor eficaç de la senya no modulada 1.8 cops (ídem a reduir 5.1 dB), i després, aplicar la 
modulació d’amplitud amb una profunditat del 80%. En la següent figura extreta de la norma 
ISO 11452-1 [14] es pot veure aquesta explicació de manera més gràfica: 

 

Figura 37. Formes d'ona i diferència de potències amb la tècnica de conservació de pic i modulació AM del 80% 

En el punt 1, tenim un senyal no modulat (o CW) amb una certa amplitud E. Per tal de tenir el 
mateix nivell de pic E un cop apliquem una modulació d’amplitud amb m = 0.8, hem de reduir 

 
5 Anàlogament a la norma ISO 11452-2, també s’ha de consultar la norma ISO 11452-1, en la qual es 
defineixen alguns conceptes que aniran apareixent al llarg de la memòria. 
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l’amplitud 5.1 dB (punt 2). Un cop l’amplitud ja ha canviat, podem aplicar la modulació 
esmentada i veurem que el nivell de pic coincidirà amb el valor d’amplitud E original (punt 3).   

Un dels motius pels quals s’usa aquesta tècnica és a causa dels elevats nivells de camp elèctric 
que es requereixen a les proves d’immunitat radiada en components de vehicles. El reglament 
UN ECE n10 requereix fins a 30 V/m, mentre que segons algunes normes pròpies de fabricants 
d’automoció solen demanar nivells de fins a 200 V/m o inclús superiors. La potència necessària 
d’un amplificador de potència per tal d’aplicar un nivell de camp elèctric tant elevat pot anar 
dels centenars de watts fins a més de 10 kW. Al estar necessitant tanta potència, l’amplificador 
pot estar treballant gairebé al límit i entrar en una zona d’amplificació no lineal quan s’apliqui la 
modulació d’amplitud o qualsevol altre modulació que faci incrementar el nivell de pic. Per tant, 
es demana que el calibratge es faci al nivell de camp requerit o “target” segons la norma que 
apliqui, però després, a l’hora de realitzar l’assaig, el nivell de pic del senyal aplicat amb 
modulació mai ha de superar al nivell de pic amb el qual s’ha realitzar el calibratge, per tal 
d’evitar entrar en la zona no lineal de l’amplificador. 

Finalment, comentar en el mateix annex que la potència RMS d’un senyal AM 80% respecte al 
mateix senyal CW sense modular es veurà incrementada +1.2 dB. Per tant, al wattímetre veurem 
una diferència de 3.9 dB.6 

A.2.2. Set-up d’assaig i procés de calibratge 
El procés de calibratge segons la norma ISO 11452-2 és molt més senzill i ràpid que la norma EN 
61000-4-3. Abans, teníem un pla uniforme de fins a 16 punts, mentre que ara, se’ns requereix 
assolir el nivell de camp en un sol punt. Òbviament, això facilita molt les coses, tant pel cost de 
temps com pels possibles problemes que pugui comportar l’assoliment de la uniformitat de 
camp en el UFA.  

El set-up de l’assaig es descriu gràficament a la mateixa norma segons l’esquema [15] següent: 

 
6 El valor de 3.9 dB surt de la diferència entre 5.1 dB i 1.2 dB. S’ha d’anar amb compte a l’hora de realitzar 
aquestes diferències, ja que el valor de 5.1 dB correspon a nivell de tensió de pic (20 cops el logaritme) i 
el nivell de 1.2 dB correspon a nivell de potència RMS (10 cops el logaritme). Posteriorment s’explicarà les 
suposicions fetes per tal de realitzar aquest càlcul.  
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Figura 38. Esquema del set-up d'automoció amb antena bicònica 

Com es pot veure, el set-up canvia molt respecte a la norma EN 61000-4-3. Primer de tot hi ha 
la obligació d’emprar una cambra semianecoica. En segon lloc, es col·loca una planxa metàl·lica 
(clau 6) sobre el EUT (clau 1) per tal de simular el xassís del vehicle i l’antena es col·loca 
directament a una distància d’1 m. El que s’exposa principalment no és el dispositiu electrònic 
en si, sinó que s’intenta pertorbar tot el cablejat que provindria del vehicle, per tant, es col·loca 
l’antena (clau 8) just davant de tot el cablejat o harness (clau 2). Aquestes condicions canvien 
quan la freqüència del camp elèctric és superior a 1 GHz, on l’antena es col·loca just davant de 
l’EUT, ja que al estar aplicant una longitud d’ona menor, el camp elèctric és més susceptible 
d’acoblar-se en pistes de la PCB (Printed Circuit Board) que no en cables de major longitud. 
Finalment, també es col·loquen dues artificial networks o LISN (Line Impedance Stabilization 
Network) per tal de tenir una impedància controlada als ports d’alimentació, que tot i no ser 
realment equivalent simula la impedància de la xarxa d’alimentació del vehicle, a demés de 
filtrar totes les pertorbacions que poguessin perjudicar les bateries o la font d’alimentació 
externa.  
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Figura 39. Exemple de LISN utilitzada al laboratori de GCEM en assaigs d’automoció 

En la següent figura podem veure la imatge d’un assaig real amb components d’automoció: 

 

Figura 40. Exemple de set-up d'automoció segons norma ISO 11452-27 

Tornant al procés de calibratge, es segueix el que es coneix com a mètode de substitució. Es 
col·loca una sonda isotròpica de camp elèctric a una distància d’1 m i s’ajusta el nivell del 
generador arbitrari per tal d’obtenir el nivell de camp elèctric definit com a objectiu en aquest 
punt. Això es realitza repetidament per a cada freqüència que sigui requerida per la norma des 
de 20 MHz a 1 GHz, mentre que de 1 a 2 GHz es realitza amb l’antena canviada de posició. 
S’emmagatzema la potència injectada a l’antena o potència FWD (forward) mesurada amb el 
acoblador bidireccional. A l’hora de realitzar l’assaig, considerant que s’aplica una modulació 
d’amplitud al 80%, s’ha d’assegurar que la potència injectada a l’antena equivalgui a la potència 

 
7 L’equip sota prova (EUT) s’ha pixelat per motius de confidencialitat amb la empresa client. 
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obtinguda al calibratge restant-li 3.9 dB, que tal com s’ha vist anteriorment, provenen del 
següent procediment: 

- Volem obtenir el mateix nivell de pic, per tant, abans d’aplicar la modulació, hem de 
restar -5.1 dB (el que equivaldria a dividir linealment entre 1.8) 

- Un cop s’aplica la modulació, la potència del senyal (que és el valor que llegirà el 
wattímetre), es veurà incrementada +1.2 dB. Per tant, el valor de lectura del 
wattímetre que obtindrem durant la realització de l’assaig, serà 3.9 dB menor 
respecte al valor de lectura que vam obtenir durant el calibratge amb un senyal 
continous wave.   
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A.3. Immunitat conduïda segons EN 61000-4-6 
Un cop vistes les normes en les quals ens basarem per tal de realitzar assaigs d’immunitat 
radiada, tant en equips electrònics de tot tipus com centrant-nos en components d’automoció, 
ara toca veure les normes bàsiques que fan referència a la immunitat conduïda. A la immunitat 
radiada s’utilitza una antena com a transductor per com el propi nom indica, radiar totes les 
pertorbacions en forma de camp elèctric, mentre que a la immunitat conduïda aquestes 
interferències s’injecten directament al cablejat d’entrada i/o sortida dels equips sota prova o 
EUT. 

A.3.1. Dispositius d’acoblament i desacoblament 
A diferència de les normes bàsiques d’immunitat radiada on la única possibilitat per radiar camp 
elèctric és la utilització d’una antena (tot hi haver-hi de molts tipus), les possibilitats per tal 
d’injectar una pertorbació elèctrica en un cable són moltes. Anomenarem a l’element 
encarregat d’introduir aquesta pertorbació transductor o dispositiu d’injecció, el qual s’ha 
d’elegir en funció de diferents paràmetres a l’hora de realitzar l’assaig que estan explicats a la 
pròpia norma i no tenen cap mena de rellevància en aquesta memòria. Simplement, s’explicaran 
els més comuns i més utilitzats al laboratori de GCEM.  

És important remarcar que tots els elements que es descriuran tenen una impedància 
característica de 150 Ω a diferència dels 50 Ω de les antenes utilitzades en les normes anteriors. 
Com que la resta d’elements de l’assaig (amplificador, generador arbitrari, wattímetre, 
analitzador d’espectres per realitzar mesures de tensió) estan caracteritzats a 50 Ω, se sol afegir 
un atenuador a l’entrada del dispositiu d’injecció per tal de disminuir la potència reflectida i la 
VSWR (Voltage Standing Wave Ratio). S’ha fet un anàlisi exhaustiu a l’Annex D.2 per tal d’avaluar 
el percentatge de desadaptació en funció del valor de l’atenuador i també la potència dissipada 
per tal de no malmetre cap element de l’assaig. 

Un cop vist l’annex, procedim a descriure alguns dels elements més característics a l’hora de 
realitzar l’assaig d’immunitat conduïda:  

A.3.1.1. CDN: Coupling and Decoupling Network 

Les CDN són un dels elements més utilitzats a l’hora d’injectar pertorbacions elèctriques a tot 
tipus de cablejat. Literalment, significa xarxa d’acoblament i desacoblament, i tal com el seu nom 
indica consten de dos parts: una part d’acoblament, on s’injecta la pertorbació RF, i una part de 
desacoblament, on aquestes pertorbacions es filtren mitjançant un filtre passabaixes. A la figura 
següent podem veure l’esquema elèctric d’una CDN M3, la qual es fa servir per línies 
d’alimentació i terra. 
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Figura 41. Esquema elèctrica de la CDN M3 

Per tal d’utilitzar els cables amb aquest element, aquests s’han d’obrir per la meitat i s’ha de 
col·locar la CDN al mig dels dos extrems. La part d’acoblament ha d’anar connectada al costat 
del cable que va directament a l’equip (EUT port), i la part de desacoblament ha d’anar 
connectada a la part que va connectada a la xarxa elèctrica o font d’alimentació (AE port, 
Auxiliary Equipment port). La pertorbació s’injectarà mitjançant el connector IN port.  

Els valors típics dels condensadors i la inductància estan especificats a la pròpia norma i estan 
pensats pel rang freqüencial on es realitzen aquest tipus d’assaig.  

Existeixen una gran varietat de CDNs específiques per a tot tipus d’aplicacions i protocols de 
comunicació: alimentació AC / DC amb terra (CDN M3), alimentació AC / DC sense terra (CDN 
M2), cables coaxials (CDN-S1), línies de comunicació diferencials de dos fils (CDN-T2), línies de 
comunicació diferencials de quatre fils (CDN-T4), etc. En la següent figura podem veure una 
imatge real d’una CDN M2 / M3 (depèn de la posició d’un commutador): 

 

Figura 42. CDN dual amb dos modes de funcionament: M2 i M3 

A.3.1.2. Clamp injection devices: EM clamp 

Un dels altres transductors utilitzats en aquest tipus d’assaigs és el que es coneix com EM clamp. 
Consisteix bàsicament, en una mena de tub on el cablejat a pertorbar es col·loca dins. 
Estructuralment, té dues parts bastant similars a la CDN. Per una banda, té un sistema 
encarregat d’acoblar el senyal introduït al connector tipus N que la clamp disposa, mitjançant 
un nucli toroidal que transforma la RF en una corrent induïda sobre el cablejat. La interferència 
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s’acoblarà cap a la part verda de la pinça, marcada amb una etiqueta com a costat del “EUT”. 
Per a l’altra banda hi ha un conjunt de ferrites, encarregades d’evitar que tota pertorbació de 
freqüència superior als 100 kHz, vagin cap al costat no desitjat del cablejat.  

 

Figura 43. EM Clamp utilitzada al laboratori de GCEM 

A.3.1.3. Clamp injection devices: Current probe 

Finalment, l’últim transductor més utilitzat és la Current probe. Només consta de la part 
acobladora i s’utilitza bàsicament per injectar corrents elevades a un o més d’un cable. No es sol 
utilitzar molt en aquests assaigs d’immunitat conduïda ja que no disposa d’una part de 
desacoblament, s’utilitza molt més en l’àmbit d’automoció descrit en la norma ISO 11452-4 i 
que es veurà posteriorment.  

 

Figura 44. Current probe utilitzada al laboratori de GCEM 

A.3.1.4. Direct injection devices  

Els mètodes d’injecció directa també es descriuen en la norma però són dels menys utilitzats. 
Només s’utilitzen en cables amb apantallament per tal d’injectar la pertorbació directament 
sobre la seva pantalla. Consisteixen bàsicament en una resistència d’un cert valor connectada 
directament entre l’atenuador d’assaig i la pantalla del cable a pertorbar.  

A.3.2. Set-up d’assaig 
El set-up d’immunitat conduïda és molt més senzill que el d’immunitat radiada. Bàsicament, 
consisteix en un pla metàl·lic connectat a terra mitjançant una malla. Sobre aquest pla metàl·lic, 
s’ha de col·locar el EUT a pertorbar a 10 cm d’alçada i tot el cablejat a 5 cm d’alçada. Tots els 
transductors utilitzats, tal com poden ser la EM Clamp o la CDN, van col·locats directament sobre 
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la planxa metàl·lica. En la norma es descriuen exactament les distàncies que s’han de deixar 
entre els transductors i els cables, o entre els cables que uneixen l’EUT i possibles equips 
auxiliars. També s’ha d’utilitzar un atenuador per tal de millorar la desadaptació entre 
amplificador i transductor tal qual ja s’ha descrit en l’apartat A.3.1. 

En la següent figura podem veure un exemple d’assaig on el transductor utilitzat és la EM clamp 
i es pertorba un cable de sensors analògics. 

 

Figura 45. Exemple de set-up d'immunitat conduïda 

A.3.3. Procés de calibratge 
El procés de calibratge també es molt més senzill que la norma EN 61000-4-3. Qualsevol 
transductor utilitzat segons la norma EN 61000-4-6 disposa de dos ports: la part que va 
connectada a l’EUT i la part que va connectada a l’equip auxiliar (sensor, font d’alimentació, 
equip de comunicació, etc.). A la part de l’equip auxiliar, s’ha de connectar un adaptador en 
mode comú de 150 Ω a 50 Ω acabat amb una càrrega de 50 Ω. A l’extrem de l’EUT, s’ha de 
connectar un altre adaptador en mode comú de 150 Ω a 50 Ω connectat a un instrument de 
mesura, com pot ser un oscil·loscopi (amb entrada 50 Ω) o un analitzador d’espectres. Com que 
aquests instruments solen ser bastant sensibles, es recomana posar un atenuador (d’uns 10 – 
20 dB) entremig per tal de protegir l’instrument. Podem veure un exemple d’esquema en la 
Figura 46, on es realitza el procés de calibratge amb una CDN M2. La imatge real del set-up es 
pot veure a la Figura 47. 
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Figura 46. Esquema de calibratge amb CDN M2 segons EN 61000-4-6 

 

Figura 47. Set-up real amb calibratge de la CDN 

Si ens fixem, podem veure els dos adaptadors de 150 Ω a 50 Ω en els dos extrems de la CDN. A 
l’extrem esquerra, que correspondria a l’extrem de l’equip auxiliar, hi ha connectada una càrrega 
de 50 Ω. A l’altre extrem, que correspondria la part de l’EUT, hi ha connectat un atenuador de 
20 dB d’on surt un cable que va connectat a l’analitzador d’espectres.  

Un cop preparat tot el set-up de calibratge, toca injectar el senyal RF per tal d’assolir els 
requeriments de tensió de la norma. Es defineix un nivell de tensió RMS 𝑢𝑢0 com el nivell objectiu 
a assolir durant el calibratge, que solen ser 1 V, 3 V o 10 V per la majoria de normes 
harmonitzades. El nivell de calibratge, a diferència de la EN 61000-4-3 no es multiplica per 1.8. 
Això sí, es defineix el valor de tensió a mesurar (𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚) en el punt de sortida de l’adaptador de 
150 Ω a 50 Ω i just abans de l’atenuador que protegeix l’instrument de mesura amb la següent 
relació: 

𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚 =
1
6
𝑢𝑢0 

Aquesta relació requerida està definida explícitament a la norma bàsica però no es justifica 
tècnicament. La interpretació que en fem és que hi ha un de divisor de tensió al utilitzar un 
transductor de 150 Ω sobre un sistema de 50 Ω i en segon lloc la línia de transmissió te dues 
branques simètriques. 
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Un cop calculat el valor 𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚  a mesurar i tenint en compte el valor de l’atenuador de l’instrument 
de mesura, i establint la freqüència de generador com la freqüència mínima de l’assaig 
(normalment 150 kHz), es defineix el següent procediment: 

a) Aplicar un nivell de potència injectada al transductor (sense modulació) tal que la tensió 
eficaç 𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚  sigui la desitjada. Emmagatzemar aquest valor de potència i la tensió 
obtinguda. 

b) Incrementar la freqüència amb un salt màxim del 1% de la freqüència actual. 
c) Repetir els passos a) i b) fins que la freqüència a calibrar sobrepassi la freqüència final 

de l’assaig (normalment 80 MHz). La freqüència final ha de ser inclosa.  
d) Fent servir el nivell emmagatzemat de potència forward i tensió 𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚, calcular la 

potència necessària per obtenir la tensió 𝑢𝑢0 requerida (és a dir, sumar +15.56 dB a la 
potència calculada, l’equivalent a multiplicar per 6 en tensió). Aquest valor és el que 
s’utilitzarà durant l’assaig.  

e) S’ha d’assegurar que l’amplificador no treballa en zona de saturació. Per fer això s’ha de 
seguir els següents passos a cada freqüència: 
1) Incrementar el nivell del generador 5.1 dB. 
2) Emmagatzemar el nou valor de potència injectat al transductor. 
3) Calcular la diferència entre el valor actual i el valor abans d’incrementar els 5.1 dB 

del generador. 
4) Si la diferència està entre 3.1 dB i 7.1 dB, l’amplificador està dins la tolerància de 

saturació requerida i el sistema és adequat per realitzar assaigs. 

A.4. Immunitat conduïda segons ISO 11452-4 
Finalment veurem la última de les normes bàsiques que es contemplaran en el projecte. Toca 
parlar de la norma on es descriuen els mètodes i procediments d’assaig per avaluar la immunitat 
conduïda en components d’automoció. En aquest tipus d’assaig, s’indueix la pertorbació 
directament en el cablejat de l’EUT amb ajuda d’una pinça de corrent, la qual podem veure a la 
Figura 44. Bàsicament, consisteix en un current transformer probe per el qual passen els cables 
del dispositiu sota prova (EUT). Aquests assaigs són portats a terme variant el nivell de corrent 
aplicat i la freqüència fonamental de la pertorbació. Aquesta norma també rep el nom de BCI o 
Bulk Current Injection.  

A.4.1. Set-up d’assaig i procés de calibratge 
El set-up que es requereix segons aquesta norma és molt similar al de la norma bàsica 
d’automoció ISO 11452-2 que tracta d’immunitat radiada. Primerament, es descriu el rang 
freqüencial on s’aplica el BCI, que és d’1 a 400 MHz i també es suggereixen alguns valors de 
corrent amb els quals pertorbar l’equip (de 25 mA a fins més de 100 mA). Tot i així, la corrent a 
aplicar dependrà de si s’aplica el reglament UN ECE 10 amb nivells de 60 mA o si són 
requeriments de fabricants d’automoció els qual poden sol·licitar nivells de fins a 300 mA. 
Posteriorment, es defineixen les posicions exactes dels elements a col·locar en el set-up amb les 
longituds i les toleràncies requerides. Es pot veure esquemàticament a la següent figura extreta 
del propi document de la norma [17]: 
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Figura 48. Set-up d'assaig de BCI segons ISO 11452-4 

Bàsicament, el que s’exposa són els cables que surten de l’EUT i la pinça de corrent es col·loca a 
tres distàncies diferents respecte al connector de l’equip a assajar: 15 cm, 50 cm i 75 cm. La 
norma requereix que s’avaluïn les tres distàncies.  

El calibratge és realitza utilitzant el mètode de substitució. Consisteix bàsicament en col·locar la 
pinça de corrent sobre un cable (clau 2 de la Figura 48) terminat amb una càrrega de 50 Ω en un 
extrem i amb un instrument de mesura adaptat a 50 Ω a l’altre (protegit òbviament per un 
atenuador). A cada freqüència (d’1 MHz a 400 MHz amb salts del 1%) es va ajustant la potència 
injectada a la pinça de corrent (forward power) per tal que a la sonda es llegeixi el valor de 
corrent desitjat. El calibratge s’ha de realitzar amb un senyal sinusoidal no modulat, i aquí, es 
defineix la tensió a mesurar com: 

𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚 =
1
2
𝑢𝑢0 

A l’hora de realitzar l’assaig, s’ha de monitoritzar que la potència injectada a la sonda sigui la 
corresponent a la obtinguda pel mètode anterior.  

A.4.2. Closed loop method 
Un dels problemes a l’hora d’aplicar la immunitat conduïda amb una pinça de corrent en un EUT 
és que aquest té una entrada de senyal amb una impedància completament desconeguda i que 
pot tenir una resposta molt diferent a mesura que augmenta la freqüència, el que significa que 
no s’estarà induint el mateix corrent que l’obtingut durant el procés de calibratge.  

Una de les possibles solucions per tal de resoldre aquest problema és utilitzar un mètode de llaç 
tancat: monitoritzar la corrent que s’està induint en el cable de l’EUT i anar-la ajustant per tal 
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de que s’ajusti a l’especificada per la norma. Tot i així, la norma limita la corrent màxima que es 
pot aplicar utilitzant aquest mètode amb la següent expressió: 

𝑃𝑃CW,limit =  𝑘𝑘 ·  𝑃𝑃calibration 

On es defineix 𝑃𝑃CW,limit com la potència màxima a injectar en aquest mètode, 𝑃𝑃calibration com 
la potència obtinguda amb el mètode de calibratge explicat a l’anterior apartat sobre una 
càrrega de 50 Ω i un factor 𝑘𝑘 = 4 definit per la pròpia norma.  

La idea és que el software a desenvolupar sigui capaç de realitzar aquests tipus d’assaigs en llaç 
tancat, els quals no s’havien realitzat mai en el laboratori del grup GCEM però molt habituals en 
la definició dels assaig de BCI en les normes pròpies dels fabricant d’automòbils.  
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Annex B. Instrumentació del laboratori 
Bàsicament, els diferents instruments a controlar (mitjançant bus GPIB, Ethernet o Serial) 
disponibles al laboratori de GCEM (podem veure alguns al rack de la Figura 4) són els següents: 

• Generador de senyal: pot ser un generador arbitrari de funcions, un sintetitzador de 
freqüència, etc. Bàsicament ha de poder generar un senyal sinusoidal en un rang molt ampli 
de freqüències (dels 100 kHz als 6 GHz) amb diferents modulacions (polsada, d’amplitud, 
etc.). L’avantatge és que al anar connectat a un amplificador de potència, els nivells de 
sortida dels generadors poden ser bastant baixos (de l’ordre dels -40 dBm als +0 dBm). 
També s’ha de considerar important la distorsió harmònica del generador, per motius que 
s’expliquen en l’apartat C.3. 

• Amplificadors RF de potència: serveixen, com el seu nom indica, per tal d’amplificar el 
senyal provinent del generador de funcions i injectar-ho directament al transductor (el qual 
pot ser una antena, una CDN, una pinça de corrent, etc.). Els més utilitzats són els de classe 
A ja que permeten dissipar tota la energia que entreguen més la que pugui retornar per 
desadaptacions amb la càrrega, sense minimitzar la forward power entregada. Això permet 
una alta repetibilitat als assaigs d’immunitat i per tant porten menys problemes en les 
proves. Com que aconseguir un amplificació lineal en un rang ample de freqüències pot ser 
bastant complicat i costós, se solen utilitzar diferents amplificadors per rangs i pels diferents 
tipus d’assaig. En el laboratori de GCEM hi ha un per immunitat conduïda que cobreix des 
de 100 kHz fins a 100 MHz, un per immunitat radiada per sota de 80 MHz fins a 1 GHz i un 
per immunitat radiada per sobre d’1 GHz que cobreix el rang de 700 MHz fins a 6 GHz. Un 
altre aspecte important és la potència i el guany que els amplificadors solen necessitar, que 
solen estar des de 10 W fins a 10 kW. Usualment, la majoria d’amplificadors d’EMC tenen 
una entrada màxima de +0 dBm, la qual no s’ha de superar per evitar que es malmeti 
l’instrument. 

• Power meter: Tot i que els generadors de funcions solen tenir una incertesa bastant baixa 
en el nivell que s’injecta, el guany dels amplificadors sofreix oscil·lacions en funció de la 
freqüència i les condicions d’estrès a les quals estan sotmesos, com la temperatura ambient, 
la pròpia deriva en el temps des que han sigut fabricats, el temps que porten encesos, etc. 
És per això que una de les pràctiques necessàries i requerides per pràcticament totes les 
normes és la monitorització de la potència injectada al transductor i també de la potència 
reflectida. Per tal de realitzar aquesta mesura, se sol connectar un acoblador bidireccional 
entre l’amplificador i el transductor. És un element que consta de 4 ports: una entrada i una 
sortida, i dos ports per tals de mesurar la potència injectada (forward) i reflectida (reverse). 
Aquests dos últims ports tenen un atenuador integrat que pot anar típicament de 40 a 60 
dB.  
Als ports de l’acoblador bidireccional per monitoritzar potència s’hi connecten dos capçals, 
que incorporen tota l’electrònica utilitzada per llegir el valor exacte de potència, i que, solen 
anar connectats al wattímetre, el qual s’encarregarà de convertir les dades rebudes i passar-
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les a un format llegible, i/o enviar-les per un bus (GPIB, RS232, Ethernet...) per poder ser 
processades. 

• Instruments de mesura de camp elèctric o tensió / corrent. Quan es realitza el procediment 
de calibratge (i a l’assaig quan es fa servir el mètode de llaç tancat en BCI) és necessari saber 
els nivells de camp elèctric o nivells de tensió que s’estan assolint. És per això que en el cas 
de la immunitat radiada es sol utilitza una sonda isotròpica de camp elèctric, la qual 
transforma els valors llegits per tal de ser enviats mitjançant fibra òptica8 a un instrument 
que els mostrarà o els enviarà a la unitat de processament i control.  
En el cas de la immunitat conduïda, es solen utilitzar analitzadors d’espectre o test receivers 
(similars als primers, però disposen d’un banc de filtres que evita la saturació de l’instrument 
si un senyal de diferent freqüència té una amplitud major a la freqüència que es vol 
mesurar). Aquests instruments es solen usar bastant en tot tipus d’aplicacions de RF, i 
òbviament, tots van adaptats a 50 Ω. Són instruments bastant sensibles i de cost elevat pel 
que s’han de protegir amb atenuadors adequats segons cada cas.  
Un dels altres objectius del software consistirà en poder implementar l’oscil·loscopi digital 
PicoScope com a sistema de mesura. Són dispositius amb un ample de banda i una 
freqüència màxima de mostreig suficients per mesurar nivells de tensió en les freqüències 
especificades per les normes d’immunitat conduïda (normalment per sota 80 MHz), a més 
de ser molt més assequibles econòmicament (no disposen de pantalla ni cap visualitzador 
gràfic integrat, es connecten directament a l’ordinador) i molt més robusts (les entrades són 
d’alta impedància i es connecta una càrrega de 50 Ω amb ajuda d’una T just a l’entrada de 
l’oscil·loscopi). Per tant, en el cas de malmetre qualsevol element per una potència excessiva 
en primera instància seria la càrrega, les quals tenen un preu molt baix i fàcil substitució. 

• Instruments de monitorització, per avaluar si l’equip sotmès a assaig funciona segons 
l’especificat pels propis fabricants. Poden ser per exemple: càmeres de vídeo, multímetres, 
oscil·loscopis, etc.  
A part dels instruments mencionats, s’ha de tenir especial compte amb els nivells de 
potència màxima i els nivells d’entrada màxima dels atenuadors i transductors utilitzats 
durant l’assaig. El software ha d’evitar que aquests es puguin malmetre en cas de no 
suportar la dissipació d’energia, pel que sempre s’ha de monitoritzar la potència o el nivell 
de tensió teòric que els hi estiguem injectant. S’ha realitzat un estudi exhaustiu de les 
potències que poden dissipar els atenuadors, el nivell d’entrada, sortida, etc. en funció de 
diferents paràmetres a l’Annex D, el qual servirà per implementar-ho en el codi del 
programa i protegir tant els instruments de mesura, com els amplificadors de potència, com 
els elements passius del sistema tal com poden ser transductors (antenes, CDN, pinces) i els 
propis atenuadors en si. 

 
8 El motiu pel qual s’utilitzen comunicacions via fibra òptica és degut als alts nivells de camp elèctric que 
s’indueixen, que es podrien acabar acoblant a qualsevol cable metàl·lic provocant lectures incorrectes o 
impedir la comunicació. 
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Com s’ha comentat, algun dels instruments poden comunicar-se mitjançant bus GPIB (IEEE 
488.2), Ethernet o Serial RS-232. El software ha de ser capaç de poder controlar i comunicar-se 
amb tots els instruments mitjançant qualsevol d’aquests tres protocols.  

Resumint, al laboratori de GCEM es disposen de dos generadors de funcions (l’Anapico per 
immunitat radiada i el de Rohde & Schwarz per immunitat conduïda), tres amplificadors RF (un 
per immunitat radiada per sota d’1 GHz, un per immunitat radiada per sobre d’1 GHz i un per 
immunitat conduïda), d’un wattímetre, d’un test receiver (Figura 49), d’un analitzador 
d’espectres i de diferents oscil·loscopis, a part d’una sonda isotròpica de camp elèctric.  

 

Figura 49. Test receiver de Rohde & Schwarz amb 3 detectors diferents a 1 GHz 
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Annex C. Caracterització i verificació d’elements passius i 
instrumentació 
C.1. Caracterització d’elements passius utilitzant un VNA 

 És molt important a l’hora d’utilitzar tot tipus d’elements tant passius com actius que aquests 
estiguin ben caracteritzats. Per exemple, un fabricant ens pot vendre un atenuador de 40 dB en 
un rang freqüencial de DC a 6 GHz, però es pot suposar que aquesta atenuació no serà idèntica 
en tot el seu rang de treball i anirà canviant: en unes freqüències serà més elevada i en altres 
menor. Un altre opció és que amb l’ús habitual d’aquests elements, on es van connectant i 
desconnectat múltiples vegades al llarg el seu cicle de vida, els elements puguin sofrir alteracions 
mecàniques o d’altres tipus. Com tots els elements que es van degradant a mesura que va 
passant el temps, en el nostre cas voldrem caracteritzar els següents dos paràmetres necessaris 
per a un correcte funcionament del software: 

- Per atenuadors i acobladors voldrem mesurar l’atenuació real de l’element entre els 
diferents ports (paràmetre S21) 

- Per a càrregues de 50 Ω mesurar la seva impedància. 

Per tal de realitzar aquestes mesures ens ajudarem d’un VNA (Vector Network Analyzer) de 
Keysight, el qual és capaç de realitzar mesures fins a 20 GHz. Òbviament les mesures només ens 
interessen fins a 6 GHz doncs és la freqüència màxima a la que permeten arribar els instruments 
d’assaig disponibles. 

 

Figura 50. Esquema dels paràmetres S 

Els elements a caracteritzar es mostren a la Figura 51. D’esquerra a dreta: càrrega 50 Ω (30 W), 
atenuador 40 dB (200 W), atenuador 3 dB (75 W), atenuador 10 dB (1 W), atenuador 20 dB (1 
W), atenuador 10 dB (5 W), atenuador 20 dB (5 W).  És important no sobrepassar mai la potència 
nominal d’aquests elements per tal de no cremar-los.  
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Figura 51. Elements passius (atenuadors i càrregues) caracteritzats 

A part de mesurar atenuadors i càrregues també mesurarem l’atenuació entre els diferents pots 
dels acobladors direccionals. És a dir: IN – FWD, IN – OUT, OUT – REV. Tots els ports que no 
s’estiguin mesurant s’han de terminar amb una càrrega de 50 Ω. Es mostra una exemple de 
mesura del port IN – FWD en la Figura 52. 

 

Figura 52. Caracterització de l'atenuació de l'acoblador amb el VNA 

Un cop mesurats tots els elements s’extreu l’arxiu de factors i s’afegeix al software per tal que 
els càlculs siguin més precisos i reals. S’ha afegit el resultat de l’atenuació mesurada de 
l’atenuador de 20 dB (5 W) a la Figura 53. Es pot observar com l’atenuació es va incrementant 
lleugerament a mesura que augmenta la freqüència. També s’observa una petita desviació en 
l’atenuació exactament a 10 MHz. Aquesta desviació podria ser causada directament pel propi 
VNA (canvi d’algun filtre, electrònica, etc.) i no per l’atenuador.  
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Figura 53. Atenuació mesurada (atenuador 20 dB) 

C.2. Estudi de la no linearitat i compressió d’un amplificador 
Un exemple que es descriu als annexes de les normes EN 61000-4-3 [11] i EN 61000-4-6 [12] és 
l’estudi de la no linearitat i compressió d’un amplificador de potència.  

Després d’un període d’escalfament de l’electrònica, un amplificador ideal a una certa 
freqüència té sempre el mateix guany, tot i que a la  realitat això no succeeix sempre. Amb nivells 
d’entrada bastant petits el guany es manté constant en un rang bastant ampli, però a mesura 
que ens apropem al nivell d’entrada màxima de l’instrument el guany va disminuint. Es pot veure 
un exemple a la Figura 54, on es mostra l’amplificació real d’un amplificador amb els marges de 
tolerància, que normalment es situen a ±1 dB del guany ideal.  El punt on el guany real talla la 
tolerància de -1 dB s’anomena punt de compressió a 1 dB i és un paràmetre molt important de 
tot tipus d’amplificadors i altres dispositius utilitzats en RF i comunicacions. 

 

Figura 54. Exemple de caracterització de linealitat d'un amplificador 

A priori es pot pensar que al monitoritzar la potència forward no cal tenir en compte el guany 
de l’amplificador, però això no és cert. A mesura que l’amplificador arriba al seu punt límit, els 
senyals amb més amplitud saturen i això provoca que apareguin harmònics no desitjats al senyal 
de sortida. El mateix passa al aplicar una modulació d’amplitud a un senyal continous wave. 
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Recordem que amb una profunditat de modulació del 80%, l’amplitud de l’ona sinusoidal 
s’incrementa fins a 1.8 cops la original. Si estem treballant a la zona de compressió de 
l’amplificador, aquest senyal es pot distorsionar i la modulació que s’està aplicant no és 
exactament la desitjada. És per això que en pràcticament totes les normes bàsiques s’obliga a 
comprovar la saturació incrementant o reduint els 5.1 dB pertinents al senyal per veure la 
resposta de l’amplificador. 

Aquest estudi s’ha de realitzar a cada freqüència aplicada per l’assaig, ja que la linearitat de 
l’amplificador no necessàriament serà la mateixa en tot el seu ample de banda.  

C.3. Estudi de la distorsió harmònica d’un generador 
Un dels altres elements a estudiar és el generador de senyal que s’utilitza en els assaigs. És el 
primer component de tota la cadena d’assaigs i per tant un dels més importants. Com el seu 
nom indica, és l’instrument encarregat de generar el senyal que s’acabarà amplificant i 
transmetent a l’antena o qualsevol altre transductor per tal de pertorbar a l’equip sota prova.   
El senyal fonamental sempre és una sinusoide d’una freqüència portadora fc (de 150 kHz fins a 
6 GHz), on la seva amplitud es sol modular amb un altre senyal sinusoidal de freqüència molt 
inferior (1 kHz).  Aquesta sinusoide fonamental pot ser generada de manera que apareguin 
harmònics no desitjats a freqüències 2 fc, 3 fc, ... els quals també es veuran amplificats i acabaran 
pertorbant al EUT. Pot ocórrer que un equip que s’ha dissenyat de manera robusta per ser 
immune a la pertorbació d’una freqüència especifica, no mantingui mateixa susceptibilitat per 
un dels harmònics d’aquesta senyal interferent. Un assaig sobre aquest hipotètic equip amb un 
generador d’alta distorsió harmònica podria provocar un mal funcionament a priori per la 
pertorbació de senyal a una freqüència especifica, quan en realitat l’equip estaria fallant per 
algun dels harmònics. Un exemple real succeeix quan un harmònic del senyal cau en una banda 
de comunicacions utilitzada pel propi equip. Durant la realització d’aquest projecte es va 
realitzar una comprovació de la distorsió harmònica dels generadors del laboratori a diferents 
freqüències i potències. Es pot veure un exemple de mesura realitzada a la Figura 55. 

 

Figura 55. Mesura de la distorsió harmònica d'un generador 
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C.4. Estudi de la profunditat de modulació AM 
Finalment, es combinen els dos punts anteriors per tal d’estudiar com s’està aplicant realment 
la modulació AM en la sortida de l’amplificador de potència. Com ja s’ha anat repetint, el senyal 
modulador és una ona sinusoidal d’1 kHz, per tant, al comprovar amb un analitzador d’espectres 
la sortida de l’amplificador, s’hauria de veure un senyal similar a la de la Figura 56, on els tons 
estan separats 1 kHz.  

 

Figura 56. Espectre d'un senyal modulat en amplitud 

La norma EN 61000-4-6 ens diu que la diferència entre el to de la portadora i ambdós tons 
generats per la modulació ha d’estar entre 6 dB i 10 dB, i que aquesta comprovació només s’ha 
de realitzar si els resultats obtinguts en el punt C.2 excedeixen el marge de ±1 dB. [12] 

Per tal l’efecte de la no linearitat i compressió de l’amplificador i observar les repercussions que 
té els diferents paràmetres descrits s’ha simulat utilitzant MATLAB un amplificador real amb una 
recta de linearitat idèntica a la de la Figura 54. 

Les condicions seran les següents: injectarem una ona sinusoidal de potència 0 dBm (equivalent 
a uns 224 mVRMS) modulada amb una modulació d’amplitud d’una profunditat del 80%, idèntica 
a la que s’utilitza als assaigs d’EMC.  

Per tal de que la informació es pugui apreciar a simple vista, la freqüència portadora del senyal 
sinusoidal serà fc = 20 kHz i la freqüència del senyal modulador serà fm = 1 kHz. Podem veure una 
simulació en el domini del temps a la Figura 57. 
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Figura 57. Simulació del domini del temps d'entrada-sortida de l'amplificador 

Com s’observa, el senyal de sortida real es veu altament retallada per l’amplificador respecte a 
la ideal. Tot i així, aquesta gràfica no ens aporta suficientment informació per tal de deliberar si 
el sistema és apte o no per assaig segons s’ha mencionat anteriorment. Per això, s’ha de veure 
l’espectre d’aquest senyal (Figura 58). 

 

Figura 58. Simulació del domini freqüencial de la sortida de l'amplificador (I) 

Es pot apreciar perfectament la fonamental de 20 kHz i els dos tons a 1 kHz corresponent a la 
modulació aplicada. En el cas ideal, la diferència és la següent: 

LCS = Lcarrier – Lsideband = 110 dB – 102 dB = 8 dB 

Aquesta especificació esta dins la norma. En canvi, si realitzem el mateix càlcul però per la 
magnitud real: 

LCS’ = Lcarrier’ – Lsideband’ = 106.7 dB – 96.75 dB = 9.95 dB 
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En aquest cas, tot i estar pràcticament al límit, el sistema seria apte per realitzar assaigs ja que 
no es supera la tolerància de 10 dB que especifica la norma. Tot i així, sempre es recomanat no 
treballar en aquestes condicions, només cal mirar l’espectre complet del senyal utilitzat per 
pertorbar en la Figura 59 i Figura 60. 

 

Figura 59. Simulació del domini freqüencial de la sortida de l'amplificador (II) 

 

Figura 60. Simulació del domini freqüencial de la sortida de l'amplificador (III) 

Mentre en el cas ideal només estaríem pertorbant en les freqüències de 19 kHz, 20 kHz i 21 kHz, 
en el cas on existeix una no linearitat i compressió de l’amplificador estem aplicant 
pertorbacions a un espectre molt més gran. Al retallar el senyal modulador d’1 kHz apareixen 
harmònics d’aquest to que es van atenuant a mesura que s’allunyen de la fonamental. Al retallar 
el senyal portador de 20 kHz, aquests harmònics apareixen en els seus múltiples juntament amb 
el del senyal modulador. Durant la realització de l’assaig nosaltres estaríem aplicant la 
freqüència de 20 kHz. Si l’equip falla podríem pensar que és per culpa d’aquesta freqüència, 
però com s’ha vist en la Figura 60, podria ser per qualsevol dels harmònics que s’estan produint.   
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Annex D. Càlcul de potències en un atenuador de RF tipus ∏ 
Tal com s’ha vist extensament en aquest projecte, la utilització d’atenuadors és molt freqüent. 
Bàsicament, un atenuador és un component passiu que serveix per rebaixar la potència d’un 
senyal sense distorsionar la seva forma d’ona. 

Quan ens centrem en l’àmbit de la radiofreqüència, aquests atenuadors solen estar adaptats a 
una impedància característica Z0 i el seu valor d’atenuació es sol donar en decibels. També tenen 
una potència nominal (usualment en Watts) que és la potència que l’atenuador pot dissipar en 
forma de calor. Òbviament, no és el mateix connectar un atenuador a la sortida d’una antena 
que a la sortida d’un amplificador de potència tot i que el seu valor d’atenuació sigui el mateix. 
Altres especificacions són el rang freqüencial que suporta, la VSWR (Voltage Standing Wave 
Ratio), etc. 

Un tipus d’atenuador molt usat en RF és el tipus “pi”, el qual el seu diagrama electrònic podem 
veure a la següent figura: 

 

Figura 61. Equivalent electrònica d'un atenuador de tipus ∏ 

On l’atenuador té una atenuació L en dB, una impedància característica Z0  i 
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També es pot calcular la impedància d’entrada: 

𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝑍𝑍𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜//𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2)//𝑅𝑅1 

Es pot demostrar que si Zout  = Z0, la impedància que es veu a l’entrada Zin = Z0. Això és interessant 
ja que com bé es sap, sempre ens interessa que la línia de transmissió estigui completament 
adaptada. D’ara en endavant i fins que es digui el contrari, suposarem que estem en una línia 
completament adaptada i establirem que Zout  = Z0 = 50 Ω. 

D.1. Potència dissipada per l’atenuador en sistemes de 50 Ω 
Recordem que Zout  = Z0 = 50 Ω. Si tenim un senyal a l’entrada de valor Pin (dBm), a la sortida 
obtindrem un senyal de Pout (dBm) = Pin (dBm) - L (dB). Per tant, per calcular la potència dissipada, 
només s’ha de passar la potència d’entrada d’unitats logarítmiques (les més utilitzades en 
aquest àmbit, dBm) a unitats linears (Watts) i calcular la diferència entre entrada i sortida. És a 
dir: 
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𝑃𝑃𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑊𝑊) = 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑊𝑊) − 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑊𝑊) = 10
1
10(𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚)−30) − 10

1
10�𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚)−30−𝐿𝐿(𝑑𝑑𝑑𝑑)� 

Aquesta fórmula relaciona els tres paràmetres a tenir en compte a l’hora d’utilitzar un 
atenuador: la potència nominal que pot dissipar (Pdis,att), la potència d’entrada en dBm i 
l’atenuació en dB. És la fórmula que s’utilitza al software per calcular els nivells d’entrada màxim 
per tal de no cremar l’atenuador.  

Valors típics d’atenuadors solen ser de 3 dB , 6 dB, 10 dB i 20 dB. La potència de sortida d’aquests 
atenuadors, respecte a la de l’entrada, serà un 50%, un 25%, un 10% i un 1% respectivament. En 
la següent figura podem veure el percentatge de potència que hi ha a la sortida respecte a la 
injectada a l’entrada amb diferents valors d’atenuació. 

 

 

D.2. Atenuadors de 50 Ω en sistemes no adaptats 
Com ja s’ha vist en aquest projecte, no sempre tindrem una càrrega perfectament adaptada a 
50 Ω a la sortida del amplificador. Per exemple, una antena, tot i estar “nominalment” adaptada 
a 50 Ω, ho estarà més a unes freqüències que a unes altres depenent de la seva construcció i 
l’eficiència dels seus dipols. En altres casos, directament es connectarà una càrrega d’un valor 
molt diferent, com és a les proves d’immunitat conduïda on s’utilitzen CDNs, que estan 
normalitzades a una impedància de 150 Ω.  

Abans de tot, anem a fer un anàlisis bàsic a nivell electrònic del circuit de la Figura 61. 
Primerament, ens interessa obtenir el nivell de tensió d’entrada. Suposarem que la impedància 
de sortida de l’etapa d’entrada sí que és 50 Ω. Difícilment trobarem un generador de funcions o 
un amplificador de RF el qual no tinguin una impedància de sortida de Z0 = 50 Ω. Dit això: 

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 10
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚)−13

20  

Un cop sabent la tensió d’entrada Vin, podem aplicar la fórmula d’un divisor de tensió per poder 
trobar Vout, de manera que: 

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
𝑅𝑅1//𝑍𝑍𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑅𝑅1//𝑍𝑍𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝑅𝑅2
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 
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Un cop trobades aquestes dues tensions (ja que R1, R2 i Zout és conegut), podem deduir la 
potència dissipada per l’atenuador, que bàsicament serà la suma de totes les potències parcials 
dissipades per cada una de les resistències internes: 

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑊𝑊) =
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖2

𝑅𝑅1
+
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜2

𝑅𝑅1
+

(𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑢𝑢𝑉𝑉)2

𝑅𝑅2
 

I la potència dissipada a la càrrega (sortida de l’atenuador) serà la següent: 

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜2

𝑍𝑍𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
 

Anàlogament podem calcular la fórmula per obtenir el nivell de potència màxima permès a la 
entrada de l’atenuador utilitzant les fórmules anteriors.  Per simplificar notació, farem que: 

α =
𝑅𝑅1//𝑍𝑍𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑅𝑅1//𝑍𝑍𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝑅𝑅2
 

Llavors: 

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑊𝑊) =
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖2

𝑅𝑅1
+
α2𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖2

𝑅𝑅1
+

(𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − α𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖)2

𝑅𝑅2
 

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑊𝑊) = �
1 + α2

𝑅𝑅1
+

(1 − 𝛼𝛼)2

𝑅𝑅2
� 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖2  

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = ��
1 + 𝛼𝛼2

𝑅𝑅1
+

(1 − 𝛼𝛼)2

𝑅𝑅2
�
−1

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑜𝑜𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑊𝑊) 

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) = 20𝑙𝑙𝑉𝑉𝑔𝑔10�𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚� + 13 

Al haver calculat tot això, podem calcular el coeficient de reflexió (suposant ZL  > Z0) i les diferents 
potències injectades (fwd) i reflectides (rev): 

Γ =
𝑍𝑍𝐿𝐿 − 𝑍𝑍0
𝑍𝑍𝐿𝐿 + 𝑍𝑍0

= �
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑊𝑊)
𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑(𝑊𝑊) 

𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑(𝑊𝑊) =
1

1 + Γ2
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑊𝑊) 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑊𝑊) =
Γ2

1 + Γ2
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑊𝑊) 

A grosso modo, podem veure que si el coeficient de reflexió és Γ = 0 (càrrega perfectament 
adaptada), la potència reflectida és nul·la i tota la potència d’entrada és injectada a la càrrega. 
En canvi, si fem que Γ = ∞ (circuit obert), veiem que tota la potència a l’entrada es reflexa. Això 
ja es podia deduir dels fonaments de línies de transmissió, ja que només es transmet la màxima 
potència en una línia quan aquesta està completament adaptada. 
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Un cop havent vist totes aquestes equacions es pot arribar a un segon ús principal dels 
atenuadors, i per els quals són especialment utilitzats en alguns assajos de compatibilitat 
electromagnètica (com el d’immunitat conduïda segons la norma EN 61000-4-6): la millora 
d’adaptació d’una línia no acabada amb 50 Ω i lligat a això, la disminució del nivell d’ona 
reflectida que retorna al generador. 

En la següent figura podem veure una simulació de la impedància vista des del generador amb 
una càrrega de 150 Ω (una CDN, per exemple) utilitzant diferents valors d’atenuadors. Dos valors 
d’atenuadors típics utilitzats en aquest tipus d’aplicacions són 3 dB i 6 dB: 

 

Figura 62. Impedància vista des de l'entrada en un atenuador en funció de l'atenuació i impedància de sortida 

I anàlogament, també calcular el percentatge de potència reflectida en les mateixes condicions: 

 

Figura 63. Percentatge de potència reflectida en funció de l'atenuador en un sistema de 150 Ω 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Attenuator (dB)

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

In
pu

t i
m

pe
da

nc
e 

w
ith

 a
 1

50
 

 lo
ad

 (%
)

X 3.01
Y 83.34

X 6.01
Y 64.33

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Attenuator (dB)

0

5

10

15

20

R
ef

le
ct

ed
 p

ow
er

 / 
Fo

rw
ar

d 
po

w
er

 (%
) w

ith
 a

 1
50

 
 lo

ad

X 3.01
Y 6.251

X 6.01
Y 1.57



 
 

 
93 

En el cas de no utilitzar atenuador (0 dB), es pot observar que la potència reflectida és un 25 % 
de la injectada. A mesura que anem augmentant el valor de l’atenuador, aquest percentatge va 
disminuint.  

En conclusió, sempre que es tingui un sistema no adaptat a la sortida del nostre amplificador es 
recomana incloure un atenuador per tal de millorar l’adaptació. Tot i així, s’ha de buscar un 
equilibri amb la potència que el nostre amplificador sigui capaç d’atorgar. Si en comptes 
d’utilitzar un atenuador 3 dB n’utilitzem un de 6 dB, vol dir que l’amplificador ha de proporcionar 
el doble de potència per tal que a la càrrega li arribi la mateixa. Dit això, s’hauria d’utilitzar 
l’atenuació màxima sempre i quan l’amplificador pugui proporcionar la potència necessària per 
tal que a la càrrega li arribi el valor desitjat.   
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Annex E. Modulacions utilitzades en EMC 
E.1. Amplitude modulation (AM) 

La modulació d’amplitud o AM és una tècnica de modulació molt utilitzada en transmetre 
informació en tot tipus de comunicacions. Consisteix en la variació de l’amplitud del senyal 
transmès en relació amb la informació que s’envia. En assaigs d’EMC s’utilitza una ona contínua 
(cosinus) com a senyal modulat. Es pot modelar el senyal modulat de la següent manera: 

𝑥𝑥𝑚𝑚(𝑉𝑉) = 𝐴𝐴𝑐𝑐�1 + 𝑑𝑑 ⋅ 𝑐𝑐𝑉𝑉𝑐𝑐(2π𝑓𝑓𝑚𝑚𝑉𝑉)� ⋅ 𝑐𝑐𝑉𝑉𝑐𝑐(2π𝑓𝑓𝑐𝑐𝑉𝑉) 

On: 

 Ac: amplitud del senyal portador 

 fc: freqüència del senyal portador 

 fm: freqüència del senyal modulat 

 m: profunditat de modulació 

Usualment, en assaigs de EMC, s’utilitza una fm = 1 kHz i una profunditat de modulació del 80% 
(és a dir m = 0.8). És la freqüència portadora la que es va variant en tot el rang que especifiquen 
les diferents normes. 

Es pot demostrar que si es modula un senyal portador  d’ona contínua (continous wave) de 
potència PCW amb una modulació d’amplitud (AM) de profunditat µ, la potència del senyal 
modulat PAM serà la següent [21]: 

𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 �1 +
μ2

2
� 

On la profunditat  μ ∈ [0,1]. Una profunditat del 0% equival a no aplicar modulació. A la següent 
figura, podem veure les diferents formes d’ona per una ona contínua i la mateixa ona modulada 
amb una modulació d’amplitud AM del 80%. 

 

Figura 64. Formes d'ona de senyal CW i senyal AM 
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Anem a caracteritzar la potència per una modulació d’una profunditat del 80%:  

𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴80% = 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 �1 +
μ2

2
�  = 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 �1 +

0.82

2
�  = 1.32 · 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 

Si passem aquesta identitat a unitats logarítmiques: 

𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴80%(dBm) = 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶(dBm) +  1.2 dB 

Finalment, el nivell de pic d’un senyal AM compleix que: 

𝑉𝑉𝑝𝑝,𝐴𝐴𝐴𝐴80% = 𝑉𝑉𝑝𝑝,𝐶𝐶𝐶𝐶(1 + μ)  =  𝑉𝑉𝑝𝑝,𝐶𝐶𝐶𝐶(1 + 0.8)  = 1.8 · 𝑉𝑉𝑝𝑝,𝐶𝐶𝐶𝐶 

𝑉𝑉𝑝𝑝,𝐴𝐴𝐴𝐴80%(dBV) = 𝑉𝑉𝑝𝑝,𝐶𝐶𝐶𝐶(dBV)  +  5.1 dB 

Resumint breument: al aplicar una modulació AM amb una profunditat 80% a un senyal CW, el 
seu valor de pic incrementa +5.1 dB i la seva potència incrementa +1.2 dB.  

E.2. Pulse Modulation (PM) 
Es refereix a Pulse Modulation. Aquesta modulació consisteix en activar el senyal durant un cert 
període i deixar-lo desactivat la resta de temps, amb una certa freqüència de repetició. Es pot 
definir el cicle de treball com: 

𝐷𝐷 =  
𝑇𝑇𝑜𝑜𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑚𝑚

 =  𝑇𝑇𝑜𝑜𝑖𝑖 · 𝑓𝑓𝑚𝑚 

On: 

 Ton: temps on el senyal està activat 

 fm: freqüència de repetició de la modulació PM 

 Tm: període de repetició de la modulació PM. 

Podem veure un exemple gràfic quan modulem un senyal CW amb una modulació de puls d’un 
cicle de treball del 12%. La potència serà proporcional al cicle de treball. 

 

Figura 65. Formes d'ona de senyal CW i senyal PM  
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Annex F. Taules d’instrumentació, transductors, registre i calibrat 
F.1. Taula d’instrumentació d’assaig 

N
am

e 

ID
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ut
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Po
ut
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nn
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tio
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APSIN6010 1  AWG  -40.00 +13.00 +7.90 0.05   9.00E+03 6.10E+09 0.001   1 1 instr_APSIN6010.m 1 visa-
gpib 

SML03 2 101307 AWG  -140.0 +23.00 +17.90 0.1   9.00E+03 3.30E+09    1 1 instr_SML03.m 1 visa-
gpib 

HM8134 3  AWG  -40.00 +13.00 +7.00 0.1   1 1.00E+09 1   1 1 instr_HM8134.m 1 visa-
gpib 

IAR150W 4 312365 AMP      52 +1.00 8.00E+07 1.00E+09  factor_60dB.att factor_60dB.att   instr_IAR150W.m 1 visa-
gpib 

15S1G3 5 312983 AMP      42 +0.00 8.00E+08 3.00E+09  factor_40dB.att factor_40dB.att   instr_15S1G3.m 1 visa-
gpib 

30S1G6 6  AMP      43 +0.00 7.00E+08 6.00E+09  factor_40dB.att factor_40dB.att   instr_30S1G6.m 1 visa-
gpib 

PM2002 7  WATT        1.00E+04 4.00E+10  factor_PM2002_FWD.att factor_PM2002_REV.att   instr_PM2002.m 1 visa-
gpib 

BSA 0110-100 8 1510512 AMP      52 -15.00 9.00E+03 1.00E+08  factor_40dB.att factor_40dB.att   instr_BSA0110_100.m 1 visa-
gpib 

33120A 9  AWG  -22.00 +23.00 +17.90 0.1   1 1.50E+07 1   1 0 instr_33120A.m 1 visa-
gpib 

DPO7104 10  WATT           factor_0dB.att factor_0dB.att   instr_DPO7104.m 1 visa-
gpib 

33120AMP 11  AMP      60 -6.00    factor_0dB.att factor_0dB.att   instr_33120AMP.m 1 visa-
gpib 

34401A 12  WATT           factor_0dB.att factor_0dB.att   instr_34401A.m 1 visa-
gpib 

zzAMP 13  AMP      52 +20.00 9.00E+03 1.00E+10  factor_40dB.att factor_40dB.att   instr_zzAMP.m 1 visa-
gpib 

zzAWG 14  AWG  -60.00 +13.00 +7.00 1   9.00E+03 1.00E+10 1   1 1 instr_zzAWG.m 1 visa-
gpib 

zzWATTMETER 15  WATT        9.00E+03 1.00E+10  factor_PM2002_FWD.att factor_PM2002_REV.att   instr_zzWATTMETER.m 1 visa-
gpib 

Taula 7. Instrumentació utilitzada durant assaigs d'immunitat  
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F.2. Taula d’instrumentació de mesura i calibratge 
Name ID Ref. Type Img. File Pin Max (dBm) Fmin (Hz) Fmax (Hz) Instructions file Activo Default connection 
FL7006 1   PROBE     9.00E+03 1.80E+10 instr_FL7006.m 1 visa-gpib 

FSL6 2   SPCTR    +0.00     instr_FSL6.m 1 visa-gpib 
ESPI3 3   SPCTR    +10.00 9.00E+03 3.00E+09 instr_ESPI3.m 1 visa-gpib 

33120A 4   MULT    +15.00     instr_33120A.m 1 visa-gpib 
zzSONDA 5   PROBE         instr_zzSONDA.m 1 visa-gpib 

oscilloscope 6   OSC         instr_oscilloscope.m 1 visa-gpib 
zzSONDA 7   OSC         instr_zzSONDA.m 1 visa-gpib 

Taula 8. Instrumentació usada durant mesura i calibratge d'assaigs  
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F.3. Taula de connexions d’instruments 

Name 30S1G6 

  
Visa vendor agilent 

  
TCPIP (visa-tcpip) 

Interface 0 
Address 192.168.1.130 
TOTAL TCPIP0::192.168.1.130 

  
GPIB (visa-gpib) 

Interface 0 
Address 2 
TOTAL GPIB0::2 

  
COM (visa-serial) 

Address   
BaudRate   
DataBits   
Parity   
StopBits   
FlowControl   
TOTAL COM 

  
USB (visa-usb) 

Interface   
Vendor ID   
Model ID   
Serial   
TOTAL USB::0x::0x:: 

  
Buffer (samples) 5.00E+06 
Time out (s) 2 

Taula 9. Exemple de configuració de les diferents tipus de connexions d'un sol instrument  
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F.4. Taula de transductors 
 

ID Name Ref. Type Image file Image file (H) Image file (V) Pin max (W) Vrms max (V) Impedance (Ω) Fmin (Hz) Fmax (Hz) Activo 

1 BILOG CBL6143 ANTENA   bilogH.jpg bilogV.jpg 300.0    50  3.00E+07 3.00E+09 1 

2 CDN M2   CDN CDN_M2.jpg       30.0  150  1.50E+05 2.30E+08 1 

3 CDN M3   CDN CDN_M3.jpg       30.0  150  1.50E+05 2.30E+08 1 

4 CDN T8   CDN CDN_T8.jpg       30.0  150  1.50E+05 2.30E+08 1 

5 9142-1N   I_CLAMP       200.0    50  2.00E+06 5.00E+08 1 

6 9144-1N   I_CLAMP       100.0    50  1.00E+04 1.00E+08 1 

7 EM CLAMP   EM_CLAMP EMCLAMP.jpg     100.0    50  1.50E+05 1.00E+08 1 

8 CDN AF2   CDN CDN_AF2.jpg       30.0  150  1.50E+05 2.30E+08 1 

9 STLP 9149-143 ANTENA   stlpH.jpg stlpV.jpg 150.0    50  7.00E+08 1.05E+10 1 

10 HORN   ANTENA   hornH.jpg hornV.jpg 500.0    50  7.00E+08 1.80E+10 1 

Taula 10. Transductors utilitzats en immunitat radiada i immunitat conduïda 
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F.5. Arxiu de registre de l’assaig 
L’arxiu de registre és un document Excel amb tres fulles, la primera fulla (Taula 11) consta de la 
informació general de l’assaig: referència del client, data de l’assaig, polarització de l’antena i 
posició de l’equip, freqüències aplicades i llistat d’instruments utilitzats. També hi ha la opció 
d’afegir-hi un petit comentari per tal de si es realitzen canvis a l’equip. La segona fulla (Taula 12) 
consta bàsicament de la descripció del mètode que s’aplica segons la norma de producte 
utilitzada. Finalment, la tercera fulla (Taula 13) és el propi registre de freqüències i nivells de 
camp utilitzats. En el cas de que l’equip fallés, apareixeria un comentari al costat. 

Ref. GCEM XXXX-Y 
Date 21/07/2020 17:38 
Polarization Vertical 
EUT position 0º 
Minimum frequency 80 MHz 
Maximum frequency 1 GHz 

  
Cable N-3A 
Test attenuator 0 
Generator APSIN6010 
Amplifier IAR150W 
Wattmeter PM2002 
Transducer BILOG 
Measurement instrument 0 
Measurement attenuator 0 
Magnitude V/m 

  
Comments 

 Ferrita WE 21 en cable alimentació 
 

Taula 11. Informació general del registre d'assaig 
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Selected Band fInit fFinal Level Dwell Scale Step Modulation Mod. D (%) Mod. F Peak conservation Transducer Pol. Generator Calibration Amplifier Max level 

true 1 80 MHz 1 GHz 10 V/m 1 Logarithmic 1 AM 80 1 kHz false BILOG V/H APSIN6010 C05_R10V.xlsx IAR150W 19.3V/m 

false 2 1 GHz 6 GHz 10 V/m 3 Logarithmic 1 AM 80 1 kHz false STLP V/H APSIN6010 C07_R10V.xlsx 30S1G6 13.4V/m 

Taula 12. Arxiu de registre: descripció del mètode a aplicar 

 

Band Timestamp Frequency (Hz) Theoretical level Meas. level Gen. power (dBm) FWD power (dBm) REV power (dBm) Mod Test paused 

1 21/07/2020 17:35:25 80000000 10 0 -15.19 48.05 35.79 AM 80% 1 kHz 0 

1 21/07/2020 17:35:27 80800000 10 0 -15.21 48.25 35.79 AM 80% 1 kHz 0 

1 21/07/2020 17:35:28 81608000 10 0 -15.59 48.12 35.58 AM 80% 1 kHz 0 

1 21/07/2020 17:35:29 82424080 10 0 -15.87 48.01 35.38 AM 80% 1 kHz 0 

1 21/07/2020 17:35:31 83248321 10 0 -16.18 47.8 35.13 AM 80% 1 kHz 0 

1 21/07/2020 17:35:32 84080804 10 0 -16.23 47.97 35.16 AM 80% 1 kHz 0 

1 21/07/2020 17:35:33 84921612 10 0 -16.05 47.89 34.96 AM 80% 1 kHz 0 

1 21/07/2020 17:35:35 85770828 10 0 -15.57 47.88 34.86 AM 80% 1 kHz 0 

1 21/07/2020 17:35:36 86628536 10 0 -15.01 47.86 34.92 AM 80% 1 kHz 0 

1 21/07/2020 17:35:37 87494822 10 0 -15.14 47.65 34.97 AM 80% 1 kHz 0 

1 21/07/2020 17:35:39 88369770 10 0 -14.88 47.73 35.47 AM 80% 1 kHz 0 

1 21/07/2020 17:35:40 89253468 10 0 -15.2 47.5 35.79 AM 80% 1 kHz 0 

1 21/07/2020 17:35:41 90146002 10 0 -15.58 47.34 36.24 AM 80% 1 kHz 0 

1 21/07/2020 17:35:43 91047462 10 0 -15.99 47.25 36.74 AM 80% 1 kHz 0 

1 21/07/2020 17:35:44 91957937 10 0 -16.46 47.05 37.05 AM 80% 1 kHz 0 

Taula 13. Arxiu de registre: llistat de potències i freqüències aplicades
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F.6. Fulla resultant de calibrat 
Frequency (Hz) F.Gen. (dBm) FWD (dBm) REV (dBm) Theoric field level (V/m) Measured Field Level (V/m) 

80000000 -14.54 46.61 32.8 10 10 

80800000 -14.63 46.65 32.74 10 10 

81608000 -14.74 46.59 32.6 10 10 

82424080 -14.94 46.53 32.41 10 10 

83248321 -15.23 46.49 32.25 10 10 

84080804 -15.48 46.44 32.03 10 10 

84921612 -15.47 46.37 31.81 10 10 

85770828 -15.17 46.29 31.52 10 10 

86628536 -14.74 46.27 31.48 10 10 

87494822 -14.41 46.23 31.68 10 10 

88369770 -14.26 46.15 32.11 10 10 

89253468 -14.33 46.03 32.6 10 10 

90146002 -14.65 45.9 33.16 10 10 

91047462 -15.14 45.77 33.61 10 10 

91957937 -15.57 45.66 34.12 10 10 

92877516 -15.62 45.6 34.48 10 10 

93806292 -15.19 45.53 34.63 10 10 

94744355 -14.54 45.5 34.82 10 10 

95691798 -13.91 45.52 35.09 10 10 

96648716 -13.49 45.53 35.34 10 10 

Taula 14. Taula de freqüència, potència i nivell del calibrat 

Date 20/07/2020 

Cable N-3A 

Test attenuator 0 

F.Gen. APSIN6010 

Ampl IAR150W 

Watt. PM2002 

Transducer BILOG 

Polarization 1 

Meas. instrument FL7006 

Meas. attenuator 0 

Magnitude V/m 

Fmin (Hz) 8.000E+07 

Fmax (Hz) 1.000E+09 

Field level (V/m) 10.0 

Max field level (V/m) 19.3 

System impedance (Ω) 50 

Taula 15. Paràmetres del calibrat 
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Annex G. Estudi del set-up d’immunitat radiada segons EN 

61000-4-3 
G.1. Anàlisi de la posició òptima de l’antena 

Un dels avantatges principals d’aquest software respecte a l’anterior que s’utilitzava el 
laboratori de GCEM és la velocitat a l’hora d’ajustar les lectures de potència per tal de realitzar 
assaigs o calibratges. Això implica que el temps complet d’un calibratge d’aproximadament 2 
hores i mitja, s’ha reduït a menys de 45 minuts. Gràcies a això, actualment es poden realitzar 
mesures com estudiar la divergència del camp elèctric o la potència requerida per obtenir un 
cert nivell de camp segons la posició de l’antena dins la cambra anecoica. La posició òptima de 
l’antena és una combinació entre obtenir la desviació mínima possible en el pla uniforme, estar 
a una distancia que assegurin en la mesura del possible les condicions de far-field i utilitzar 
l’amplificador en una zona de treball òptim amb la menor potència necessària per assolir el camp 
elèctric requerit. 

A la posició on sempre s’ha realitzat la immunitat radiada fins a 1 GHz, la punta de l’antena està 
a 1.2 m de distància del pla uniforme definit per 9 punts espaiats 0.5 m i amb una àrea total de 
1 m x 1 m amb el punt central a una alçada de 1.3 m respecte el terra. Els punts inferiors del UFA 
es defineix a la mateixa altura de 0.8 m que la taula empleada en els assaigs 9 però es considera 
interessant fixar una nova posició a una altura inferior per assegurar uniformitat de camp per 
sota de la taula on normalment pengen els cables o també a on es disposarien equips 
voluminosos de sobre terra. 

 

Figura 66. Exemple de calibratge d'immunitat radiada segons EN 61000-4-3 

A partir d’aquesta posició i amb la finalitat d’avaluar d’altres possibilitats es comença establint 
4 posicions definides en la Taula 16. La primera posició (posició A) és la que sempre s’ha estat 

 
9 La taula on es col·loca l’EUT durant els assaigs per equips de sobretaula mesura 80 cm d’alçada. 
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utilitzant. Es prem aquesta com a referència i es van fent canvis possiblement significatius 
(Posició B, C, i D.1)[a3].  

Nom posició Distància UFA Alçada antena Alçada sonda 

Posició A 1.2 m 1 m 1.3 m 

Posició B 1.5 m 1.17 m 1.3 m 

Posició C 1.5 m 1 m 1.3 m 

Posició D.1 1.2 m 1.17 m 1.3 m 

Taula 16. Taula de possibles posicions de l'antena 

Es realitzen els calibratges en les posicions A, B, C i D.1 en polarització horitzontal, doncs sol ser 
més difícil assolir la uniformitat de camp, ja que en aquesta polarització de la antena el senyal 
pot arribar a la sonda isotròpica en fase o contra fase a causa de les reflexions del terra i assolir 
nivells més dispars de camp elèctric. Per aquest estudi, el rang freqüencial en el qual es realitza 
el calibrat és de 80 MHz a 1 GHz,. i el nivell de camp elèctric que es vol assolir són 10 V/m 
(estàndard industrial), i per tant, tot el procés s’ha de realitzar a un valor 1.8 cops més gran, és 
a dir Ecal = 18 V/m. 

Primerament s’observa la potència injectada a l’antena per tal d’assolir Ecal en el punt central del 
pla uniforme de 9 punts (Figura 67). En altres paraules, la potència necessària per obtenir 18 
V/m en el punt A de l’UFA.  

 

Figura 67. Potència necessària per assolir 18 V/m en els punts A, B, C, D 

Es pot observar que els punts A i D.1, on l’antena està més a prop de la sonda isotròpica, es 
requereix menys potència per tal d’assolir el mateix nivell de camp elèctric que els punts B i C, 
que estan 30 cm més allunyats. Aquests 2 dB de diferència en el rang de 80 MHz a 200 MHz es 
deuen a que el nivell de camp decreix amb el quadrat de la distància i per tant, al estar més lluny 
necessitem més potència. 

80 100 200 300 400 500 600 700 800 1000

Frequency (MHz)

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

Fo
rw

ar
d 

po
w

er
 (d

Bm
)

Power required to reach 18 V/m

A

B

C

D.1



 
 

 
105 

Al anar augmentat en freqüència aquesta tendència es manté constant tot i que en certs punts 
hi ha posicions on aquesta suposició no es compleix, per exemple, en f = 300 MHz es requereix 
la mateixa potència en dues posicions de distancia dispar de l’antena com la A i la B. Tot i així, 
aquests efectes en aquestes freqüències no tenen tanta importància ja que la potència injectada 
oscil·la al voltant dels 20 W, valor molt inferior a la potència nominal de l’amplificador, i per tant, 
molt lluny de la seva zona de no-linealitat.  

Un cop vista la potència requerida, faltarà comprovar la desviació dels punts discrets del pla 
uniforme de camp elèctric, ja que sempre es busca el mínim i òbviament estar per sota els 6 dB 
que la norma requereix. Podem contemplar la desviació calculada automàticament pel software 
en la Figura 68.  

 

Figura 68. Desviació del UFA calculada en els punts A, B, C, D 

Observarem primer el rang de 80 MHz a 300 MHz tal com hem fet a la figura anterior i després 
ens centrarem en les freqüències més elevades. Es pot apreciar que en els punts B i D.1, on 
l’antena està a 17 cm més amunt, la desviació és aproximadament 1 dB major que en els punts 
A i C. . Per sobre de 300 MHz s’observa que els punts que a baixa freqüència havien obtingut 
menor desviació deixen de tenir aquesta característica, i per exemple  la posició C al voltant de 
700 – 800 MHz, mostra una desviació pràcticament tocant el límit.  

Després de deliberar els resultats, es decideix agafar com a posició de referència el punt A o el 
D.1. El principal motiu és que la potència requerida és menor que els punts B i C, i per tant es 
podrien assolir nivells superior com per exemple els 20 V/m requerits a nivell ferroviari.  

G.2. Anàlisi de la posició del UFA 
S’elegeix la posició  D de la antena per anar provant canvis menors en el procediment de 
calibratge i definir un pla uniforme que serveixi per un major nombre de casos, pels productes 
habitual en els assaigs comuns realitzats al laboratori de GCEM. 
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Nom configuració Distància UFA Alçada antena Alçada sonda 

Posició D.1 

1.2 m 1.17 m 

1.3 m 

Posició D.2 1.3 m 

Posició D.3 1.2 m 

Posició D.4 1.1 m 

Taula 17. Configuracions de l'antena en posició D 

Primer de tot, es decideix utilitzar un cable de millor qualitat i amb menys atenuació (ho 
anomenem configuració D.2). Es pot observar a la gràfica de potència requerida (Figura 69) que 
s’aconsegueix reduir pràcticament 0.5 dB en tot el rang freqüencial per tal d’obtenir el mateix 
nivell de camp elèctric. Vist això, s’utilitzarà el mateix cable per les dues configuracions més a 
avaluar ja que te menys pèrdues. En la configuració D.3, la sonda isotròpica en el punt de 
referència del UFA es baixa de 1.3 m a 1.2 m, fent que el pla uniforme comenci a la altura de 0.7 
m. En la última configuració D.4, es tornen a baixar 10 cm la altura del pla uniforme i per tant 
els punts de la sonda isotròpica. A continuació es poden veure els diferents resultats: 

 

Figura 69. Potència necessària per assolir 18 V/m en els punts D.1, D.2, D.3 i D.4 

A nivell de potencies s’observa alguna ressonància amb necessitats menors o superiors per les 
configuracions D.3 i D.4, a on el desplaçament del UFA genera discrepàncies en els resultats però 
en tots els casos aquestes sempre son inferiors a 3 dB. 
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Figura 70. Desviació del UFA calculada en els punts D.1, D.2, D.3 i D.4 

Respecte a la desviació de camp elèctric en el UFA, s’observa que els valors menors fins a 300 
MHz son clarament menors per la configuració D.4 tot i tenir els punts inferiors més propers al 
terra i per tant ser propensos a sofrir més reflexions en el senyal transmès. A demés en aquesta 
configuració D.4 la potència injectada requerida (Figura 69), es manté pràcticament idèntica a 
les posicions D.2 i D.3 En resum la configuració D.4 es defineix com a pla uniforme habitual per 
a futurs calibratges doncs en primer lloc mostra una desviació mitjana menor que per les altres 
configuracions. En segon lloc la seva alçada menor permet assegurar pertorbar de un mode 
uniforme els cables dels equips de sobre taula habituals en els assaigs al laboratori GCEM, així 
com d’altres equips de sobre terra menys comuns, a demés de permetre assegurar uniformitat 
de camp elèctric fins a una altura de 1.6 m i per tant cobrint les altures de la practica totalitat 
dels equips habituals sota prova. A priori es pensava que aquesta seria una de les posicions amb 
menys uniformitat de camp, ja que al baixar el UFA, els punts inferiors es situen més propers al 
terra. El que s’ha vist, és que en les posicions amb la configuració D.1 i D.2, el pla uniforme estava 
tant alt que el camp elèctric s’atenuava moltíssim en els punts superiors per culpa dels 
absorbents del sostre i per això els valors de desviació eren molt més grans. 

G.3. Posició genèrica per la realització dels assaigs 
Finalment, es decideix provar una nova posició amb les mateixes condicions que el punt D.4 
(alçada de l’antena: 1.17 m i posició de la sonda isotròpica en el punt central del UFA: 1.1 m). 
Aquesta posició l’anomenarem Posició E i està marcada en la Figura 71 en color blau. Totes les 
posicions anteriors estaven situades en la posició de color vermell.  
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Figura 71. Esquema de referència de diferents posicions de l'antena 

En aquesta posició, l’antena està a una alçada de 1.17 m i a 2.7 m de l’UFA, el qual té el punt 
central a 1.1 m del terra. Hi ha dos motius principals pels quals es prova aquesta posició. La 
principal, és que la resta dels assaigs de radiades que es realitzen al laboratori de GCEM, es a dir 
les emissions radiades i la immunitat radiada a partir d’1 GHz, es realitzen en aquesta mateixa 
posició. Per tant, col·locar l’antena  en el punt E permet un muntatge més ràpid del set-up 
d’assaigs i alhora assegurar una major repetibilitat en les proves al evitar anar canviant l’antena 
de posició depenent de la prova que es realitzi. El segon motiu és que al tenir una distància 
superior entre la antena i el  pla uniforme, les condicions de far-field es poden assolir per a  
freqüències més baixes (és a dir amb longitud d’ona major).  

Es realitza el calibratge i s’obtenen les mateixes dues gràfiques, tant la potència requerida com 
la desviació i es comparen amb la posició D.4. Com que s’elegeixen aquestes dues posicions com 
a definitives, es realitza el calibratge amb la mateixa polarització de l’antena dels apartats 
anteriors, com també en la posició vertical.  

A la Figura 72 i a la Figura 73 es compara la potència necessària per tal d’obtenir el mateix nivell 
de camp elèctric per entorns industrials. S’extreu que la potència requerida és molt major a la 
posició E, ja que òbviament l’antena està 1.5 m més lluny de la sonda isotròpica en el punt de 
referència del UFA. També s’observa que la potència requerida en polarització horitzontal 
(Figura 72) és lleugerament major, segurament a causa de les reflexions de camp elèctric amb 
el terra de la cambra i que les ones de camp arriben reflectides en major mesura. 
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Figura 72. Comparació de potència posicions D.4 i E (Horitzontal) 

 

Figura 73. Comparació de potència posicions D.4 i E (Vertical) 

Respecte a la desviació del UFA que podem observar a la Figura 74 (Polarització horitzontal) i 
Figura 75 (Polarització vertical), s’aprecia que en polarització horitzontal a la posició E hi ha una 
petita ressonància al voltant dels 350 MHz, segurament deguda a les pròpies reflexions amb el 
terra (la longitud d’ona a aquesta freqüència és bastant similar a la distància entre la punta de 
l’antena i la sonda de camp elèctric). En polarització vertical, tal com s’havia previst al principi, 
a penes hi ha cap divergència en la desviació de camp elèctric (el màxim en les dues posicions 
ronda els 3.5 dB, molt inferiors als 6 dB límits de la norma). 
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Figura 74. Desviació calculada posicions D.4 i E (Horitzontal) 

 

Figura 75. Desviació calculada posicions D.4 i E (Vertical) 

Vist això es pot concloure que la posició E és totalment vàlida  per a realitzar assaigs d’immunitat 
a nivells domèstic i industrials (3 V/m i 10 V/m respectivament), els quals són l’àmplia majoria 
dels equips habituals en els assaigs del laboratori de GCEM, a demés de ser un punt d’ubicació 
pràctic en el desenvolupament habitual de les proves dins la cambra anecoica. Per altra banda 
es conclou que la posició D és optima per tal de realitzar assaigs d’immunitat radiada a nivells 
ferroviaris (20 V/m), ja que la potència requerida és molt més gran i és impossible arribar-hi si 
l’antena es col·loca a una distància més llunyana.  
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Annex H. Resultats de calibratge 
H.1. Immunitat radiada 

H.1.1. Rang 80 MHz – 1 GHz a nivells industrials (10 V/m) 
Generador de funcions APSIN6010 
Amplificador IAR150W1000 
Antena BILOG 
Instrument mesura FL7006 

Taula 18. Elements utilitzats en calibratge radiat de 80 MHz a 1 GHz a 10 V/m 

H.1.1.1. Polarització vertical 

En la Figura 76 s’obtenen els diferents nivells de camp elèctric als diferents 9 punts de l’UFA amb 
la mateixa potència injectada a l’antena, en el procés de calibratge des de 80 MHz fins a 1 GHz 
per a entorns industrials i polarització vertical de la antena. 

 

Figura 76. Nivell de camp elèctric 80 MHz - 1 GHz polarització V 

En la Figura 77 es veu la potència injectada necessària per tal d’obtenir 18 V/m en el punt de 
referència (punt A de l’UFA). Les oscil·lacions en la potència reflectida no són causades per 
l’antena, sinó que són causades per una baixa sensibilitat del wattímetre davant de potències 
molt baixes en un dels dos canals.  
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Figura 77. Potència punt A en 80 MHz - 1 GHz polarització V 

En la Figura 78 s’observa la desviació màxima entre els 7 millors punts (75% de 9) en unitats 
logarítmiques. El límit marcat per la norma EN 61000-4-3 és 6 dB. 

 

Figura 78. Desviació calculada 80 MHz - 1 GHz polarització V 

En la Figura 79 s’observa el valor absolut de la comprovació de saturació. És a dir, s’injecten 5.1 
dB menys que el valor anteriorment obtingut a l’amplificador i es llegeix la potència forward de 
l’antena. El valor ideal hauria de ser 5.1 dB però això no succeeix a causa de la no linearitat de 
l’amplificador i la norma defineix una tolerància de ±2 dB. 
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Figura 79. Gràfica de saturació 80 MHz - 1 GHz polarització V 

Finalment, en la següent figura s’observa la potència que s’utilitzarà durant el procés d’assaig. 
Aquesta potència és calculada mitjançant l’algoritme de desviació descrit en l’Annex A.1.3.2. 

 

Figura 80. Potència de calibrat 80 MHz - 1 GHz polarització V 
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H.1.1.2. Polarització horitzontal 
Es repeteix tot el procés de calibratge des de 80 MHz fins a 1 GHz per a entorns industrials i 
polarització horitzontal de la antena, on els resultats són equivalents als obtinguts amb la 
polarització vertical de la antena del apartat anterior. 

 

Figura 81. Nivell de camp elèctric 80 MHz - 1 GHz polarització H 

 

 

Figura 82. Potència punt A en 80 MHz - 1 GHz polarització H 
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Figura 83. Desviació calculada 80 MHz - 1 GHz polarització H 

 

Figura 84. Gràfica de saturació 80 MHz - 1 GHz polarització H 
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Figura 85. Potència de calibrat 80 MHz - 1 GHz polarització H 

 

Figura 86. Comparació potències pol. V i H (80 MHz - 1 GHz) 
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H.1.2. Rang 80 MHz – 1 GHz a nivells ferroviaris (20 V/m) 
Generador de funcions APSIN6010 
Amplificador IAR150W1000 
Antena BILOG 
Instrument mesura FL7006 

Taula 19. Elements utilitzats en calibratge radiat de 80 MHz a 1 GHz a 20 V/m 

Es repeteix tot el procés de calibratge des de 80 MHz fins a 1 GHz idèntic a l’apartat anterior, 
però ara per entorns ferroviaris. L’antena està situada a 1.2 m del pla uniforme. 

H.1.2.1. Polarització vertical 

 

Figura 87. Nivell de camp elèctric 80 MHz - 1 GHz polarització V (20 V/m) 
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Figura 88. Potència punt A en 80 MHz - 1 GHz polarització V (20 V/m) 

 

Figura 89. Desviació calculada 80 MHz - 1 GHz polarització V (20 V/m) 
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Figura 90. Gràfica de saturació 80 MHz - 1 GHz polarització V (20 V/m) 

Podem observar en la Figura 90 grans oscil·lacions a baixa freqüència de la no linearitat de 
l’amplificador. La potència per tal d’injectar 20 V/m és molt elevada (pot arribar als 200 W en 
alguns punts) i estem treballant gairebé al límit de l’amplificador. 

 

Figura 91. Potència de calibrat 80 MHz - 1 GHz polarització V (20 V/m) 
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H.1.2.2. Polarització horitzontal 

 

Figura 92. Nivell de camp elèctric 80 MHz - 1 GHz polarització H (20 V/m) 

 

Figura 93. Potència punt A en 80 MHz - 1 GHz polarització H (20 V/m) 
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Figura 94. Desviació calculada 80 MHz - 1 GHz polarització H (20 V/m) 

 

Figura 95. Gràfica de saturació 80 MHz - 1 GHz polarització H (20 V/m) 
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Figura 96. Potència de calibrat 80 MHz - 1 GHz polarització H (20 V/m) 
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H.1.3. Rang 1 GHz – 6 GHz a nivells industrials (10 V/m) 
Generador de funcions APSIN6010 
Amplificador 30S1G6 
Antena STLP 
Instrument mesura FL7006 

Taula 20. Elements utilitzats en calibratge radiat d’1 GHz a 6 GHz a 10 V/m 

Es realitza el procediment de calibrat idèntic als apartats anteriors però en el rang d’1 GHz a 6 
GHz. Els elements que canvien respecte abans són l’amplificador i l’antena. El calibratge 
comença a 700 MHz per veure el comportament de l’amplificador i l’antena. Es realitzen 
ambdues polaritzacions de l’antena (vertical i horitzontal). 

H.1.3.1. Polarització vertical 

 

Figura 97. Nivell de camp elèctric 700 MHz - 6 GHz polarització V 

0.7 1 1.4 2 3 4 5 6

Frequency (GHz)

5

10

15

20

25

30

35

El
ec

tri
c 

fie
ld

 (V
/m

)

Electric field UFA (V. pol.)

18 V/m

32.4 V/m

10 V/m

A B C D E F G H I



 
 

 
124 

 

Figura 98. Potència punt A en 700 MHz - 6 GHz polarització V 

 

Figura 99. Desviació calculada 700 MHz - 6 GHz polarització V 
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Figura 100. Gràfica de saturació 700 MHz - 1 GHz polarització V 

 

Figura 101. Potència de calibrat 700 MHz - 6 GHz polarització V 
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H.1.3.2. Polarització horitzontal 

 

Figura 102. Nivell de camp elèctric 700 MHz - 6 GHz polarització H 

 

Figura 103. Potència punt A en 700 MHz - 6 GHz polarització H 
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Figura 104. Desviació calculada 700 MHz - 6 GHz polarització H 

 

Figura 105.  Gràfica de saturació 700 MHz - 1 GHz polarització H 
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Figura 106. Potència de calibrat 700 MHz - 6 GHz polarització H 

 

 

Figura 107. Comparació potències pol. V i H (700 MHz - 6 GHz) 
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H.2. Immunitat conduïda 
Generador de funcions R&S SML03 
Amplificador BSA0110-100 
Transductor CDN M3 
Instrument mesura R&S ESPI3 + Att. 20 dB 

Taula 21. Elements utilitzats en calibratge radiat de 80 MHz a 1 GHz a 20 V/m 

Finalment, es realitza el procediment de calibratge en immunitat conduïda segons la norma EN 
61000-4-6. S’utilitza una CDN M3 com a transductor. Els nivells a calibrar són els d’entorn 
industrial (10 V). 

 

Figura 108. Potència de calibrat de la CDN M3 

 

Figura 109. Gràfica de saturació de la CDN M3 
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Annex I. Manual d’usuari 
 

Versió del manual d’usuari 1.0 
Data de revisió 17/08/2020 
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I.2. Introducció 
El software és capaç de realitzar assaigs d’immunitat conduïda seguint les metodologies i 
requisits de les normes ISO 11452-4 i EN 61000-4-6 i assaigs d’immunitat radiada basant-se en 
les normes ISO 11452-2 i EN 61000-4-3. S’inclouen aspectes avançats de monitorització i rutines 
per tal de realitzar els procediments de calibrat descrit en les mateixes normes. 

La finestra principal un cop s’han inicialitzat i carregat tots els elements necessaris és la següent: 

 

Figura 110. Interfície principal del software (II) 

S’ha d’assegurar que la instrumentació necessària per realitzar els assaigs i que serà utilitzada 
està connectada amb el bus adientment configurat i trobar-se en mode d’operació remota. Per 
raons de seguretat, els assaigs només es poden realitzar quan la porta de la cambra anecoica 
roman tancada. 

Precaucions generals a tenir en compte 

 

Alta tensió: Es generen alts nivells de tensió que s’indueixen en antenes 
o transductors. És important no tocar cap element metàl·lic mentre 
s’està realitzant l’assaig i la radiofreqüència està activa per tal d’evitar 
qualsevol possibilitat d’electrocució. 
 

 

Radiació no-ionitzant: dins la cambra anecoica s’indueixen nivells de 
camp elèctric molt elevats els quals superen els límits normatius 
d’exposició. És important no romandre dins la cambra quan s’està 
realitzant un assaig d’immunitat. 
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Làser classe III: alguns instruments, tal com la sonda isotròpica de camp 
elèctric utilitzen comunicacions de fibra òptica. És important no mirar 
directament el làser en cas de ruptura de la fibra ni les seves possibles 
reflexions sense la protecció adequada. 

 

I.3. Requisits 
El software ha estat desenvolupat amb la versió R2020a de MATLAB i diferents toolboxes els 
quals es descriuen en la Taula 3. Per facilitar la distribució, s’ha compilat el software en format 
executable (*.exe). Els únics requisits abans de la seva execució són la instal·lació dels 
controladors adients de la instrumentació del laboratori. A part, es requereixen diferents 
elements: 

- MATLAB Runtime 9.8 
- Microsoft Office 2016 / 2019 

Un cop instal·lats tots els elements mencionats, el software es pot executar. 

I.4. Creació de mètodes d’assaig i paràmetres de les bandes 
Un dels avantatges principals del software és la implementació de mètodes: conjunts de 
diferents bandes freqüencials amb diferents nivells de camp i diferents instruments. D’aquesta 
manera no cal fer canvis manuals quan s’executin normatives que avaluïn més d’una banda 
freqüencial i es poden executar totes metòdicament. A més, no cal consultar la normativa per 
veure tant les freqüències que s’han d’avaluar com els nivells de camp elèctric si el mètode 
respectiu a aquella norma s’ha creat i revisat prèviament. 

És possible que el software s’executi en mode bloquejat si detecta que s’havia carregat un 
mètode anteriorment. Per tal de desbloquejar-lo i poder modificar, eliminar i afegir bandes en 
un mètode, cal prémer el botó Release situat a la cantonada superior dreta del panell Bands 
(Figura 111). Podrem observar que el panell s’ha desbloquejat i es poden realitzar canvis (Figura 
112). 

 

Figura 111. Panell de mètodes / bandes (bloquejat) 
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Figura 112. Panell de mètodes / bandes (desbloquejat) 

Algunes accions que es poden fer són: 

- Afegir noves bandes (prement botó + de la cantonada superior esquerra). 
- Eliminar bandes (prement botó - de la cantonada superior esquerra). S’eliminarà la 

banda seleccionada. Per tal de seleccionar una banda, s’ha de prémer el primer 
rectangle situat a l’esquerra de la fila desitjada. La fila s’il·luminarà de color blau i el 
text “Current band: 1” canviarà a la banda seleccionada. 

- Modificar paràmetres de les bandes. 

Els paràmetres que conformen una banda són els següents: 

- Freqüència inicial: freqüència a la qual inicia la banda 
- Freqüència final: freqüència a la qual finalitza la banda 
- Nivell de camp elèctric / tensió / corrent: nivell equivalent al nivell RMS que 

s’aplicarà durant l’assaig 
- Dwell time: temps de permanència que el software romandrà pausat a cada 

freqüència. No inclou el temps d’ajust o Leveling. 
- Step scale: escala en la qual es realitzen els salts freqüencials. Hi ha tres tipus: 

o Logarithmic: els salts s’executen de manera logarítmica (cada freqüència a 
executar és un percentatge de la freqüència anterior) 

o Linear: els salts s’executen de manera lineal. Totes les freqüències estan 
equiespaiades linealment.  

o CalFile-Based: s’executen les freqüències exactes amb les quals s’ha 
realitzat l’arxiu de calibratge. En els casos anteriors, la potència a aplicar en 
freqüències intermèdies es calcula mitjançant interpolació lineal.  

- Step: salt freqüencial que es realitzarà. Depèn del valor seleccionat prèviament en 
el camp ‘Step scale’: 

o Logarithmic: el valor s’ha d’introduir com un percentatge (per exemple: 1 si 
volem 1% o 5 si volem un 5%). 

o Linear: el valor s’ha d’introduir amb unitats de Hertzs (Hz). Si volem per 
exemple introduir 10 MHz, s’haurà d’utilitzar el valor ‘10E+6’. 

o CalFile-Based: quan s’executa aquest mode el valor d’aquest camp és 
indiferent.  

- Modulació: Modulació que s’utilitzarà. Es pot triar entre AM (modulació 
d’amplitud), PM (modulació polsada) o None (no s’aplica modulació, continous 
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wavek). En el cas de seleccionar la modulació PM s’obrirà la finestra de la següent 
figura per tal de facilitar la seva configuració. 

 

Figura 113. Finestra per configurar la modulació pulsada 

- Modulació: Depth / Duty. En aquest camp s’introdueix la profunditat de modulació 
en percentatge en cas de seleccionar modulació d’amplitud o el cicle de treball en 
el cas de seleccionar la modulació polsada. Ambdós valors són percentatges i s’han 
d’introduir sense el caràcter %. Per exemple: 80 si volem 80% o 12 si volem 12%. 

- Modulació: freqüència moduladora: freqüència del senyal modulador. 
- Conservació de pic. Aquest camp serveix per aplicar l’efecte explicat en l’apartat 

A.2.1. A priori només és necessari activar quan es realitzen assaigs d’automoció.  
- Transductor: transductor a utilitzar. Quan s’ha elegit immunitat radiada es 

mostraran totes les antenes disponibles. Quan s’ha elegit immunitat conduïda, es 
mostraran CDNs, pinces i sondes. 

- Polaritzacions requerides. Només aplica en el cas d’immunitat radiada. Es defineix 
el tipus de polaritzacions que la norma requereix. Per defecte sempre és “V/H”, 
exceptuant algunes normes d’automoció on només es realitza la polarització 
vertical. 

- Generador. Generador de funcions encarregat de generar les pertorbacions adients. 
- Arxiu de calibratge. Quan es prem aquest camp s’obrirà una interfície similar a la de 

la Figura 114. Es mostraran tots els arxius que compleixin o entrin dins dels marges 
definits pels camps configurats. El software permet seleccionar arxius calibrats a un 
nivell de camp diferent. Tot i així, es recomana elegir el calibratge amb el nivell de 
camp exacte per tal de minimitzar errors a l’hora d’extrapolar nivells. Per tal d’elegir 
l’arxiu s’ha de prémer el botó “Select calibration”. 
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Figura 114. Interfície de selecció de calibratge 

- Amplificador: Aquest camp es genera automàticament després d’elegir l’arxiu de 
calibratge. Mostra l’amplificador que s’utilitzarà.  

- Nivell de camp màxim: Aquest camp es genera automàticament després d’elegir 
l’arxiu de calibratge. Mostra el nivell de camp màxim teòric al qual es pot arribar 
amb la modulació elegida i l’arxiu de calibratge disponible.  

Un cop configures les bandes desitjades amb els seus paràmetres, es pot canviar la descripció 
del mètode en el camp “Method description” de la Figura 112 per tal d’afegir-hi un breu 
comentari. Opcionalment, es pot guardar mitjançant el botó “Save” de la mateixa figura.  

Per tal de carregar mètodes anteriorment creats s’ha de prémer el  botó “Load”. Per defecte, el 
mètode es carregarà en estat bloquejat.  

També es pot canviar el tipus d’assaig de radiades a conduïdes canviant la opció “RAD” del 
desplegable de la cantonada superior esquerra de la Figura 112 a “COND”. Els valors configurats 
de les bandes s’esborraran i es carregaran els predeterminats. 

I.5. Execució d’assaig  
Un cop carregat o creat el mètode el qual es vol realitzar, s’han d’elegir les bandes que es volen 
executar. El software permet dos maneres diferents d’avaluar les bandes, tal com es mostra en 
el panell “Evalute bands” del panell d’assaig (Figura 115). 
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Figura 115. Panell d'assaig 

Es pot elegir entre dues opcions: 

- Evaluate current band: S’executarà únicament la banda seleccionada. Podem veure 
actualment seleccionada en el text Current band  del panell de mètodes i bandes 
(Figura 111).  

- Evaluate selected bands: s’executaran totes les bandes seleccionades amb el 
checkbox (segona columna de la Figura 111). Només s’executaran les bandes que 
tinguin el mateix transductor i els mateixos instruments d’assaig. Per tal d’executar 
bandes amb diferents instruments, primer s’hauran de desconnectar. 

Per tal d’elegir bandes ens podem ajudar del menú contextual “Bands”: 

 

Figura 116. Menú contextual: "Bands" 

I.5.1. Connexió de la instrumentació 
Un cop seleccionades les bandes a realitzar, els camps de text del panell d’instrumentació 
canviaran als requerits per realitzar les diferents bandes desitjades. Un cop es verifiqui que són 
els instruments correctes i les connexions de cablejat físiques estan realitzades correctament, 
s’ha de prémer el botó “Connect” de la Figura 117. Passat  uns segons, el missatge d’estat 
canviarà a “Turning on”, el qual significa que està engegant els amplificadors de potència. Un 
cop encesos i si tot ha anat bé, el missatge d’estat canviarà a “Connected” tal com s’observa en 
la Figura 118. Si ocorre qualsevol error, l’instrument que ha causat problemes s’il·luminarà de 
color taronja per tal de poder identificar millor el que ha succeït. En cas d’error, ens hem 
d’assegurar que tots els instruments estan en Remote i que són reconeguts  pel software 
explorador de GPIB de National Instruments. 
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Figura 117. Panell d'instruments (desconnectats) 

 
Figura 118. Panell d'instruments (connectats) 

Un cop connectats, ens hem d’assegurar que la porta de la cambra anecoica està tancada. Si la 
cambra anecoica s’obre i es torna a tancar, s’ha de prémer el botó “Reset instruments” del Panell 
d’assaig (Figura 115). D’aquesta manera el flag de l’interlock dels amplificadors es reiniciarà i es 
podrà executar l’assaig. 

I.5.2. Configuració bàsica del registre de l’assaig 
Abans de començar l’assaig és recomanable configurar el registre que s’obtindrà durant l’assaig 
per tal que contingui la màxima informació possible i es pugui lliurar al client correctament. 
Trobarem un exemple de registre en l’annex F.5. 

Tenim diferents configuracions del report en la Figura 119: 

- Set product reference: Tenim la opció per tal de col·locar la referència del producte 
a assajar (Exemple: 2218-1). Es crearà una carpeta dins el directori “Results” amb 
aquest nom on es col·locaran tots els registres. 

- Set comments: S’obrirà un camp de text on es poden col·locar diferents comentaris, 
per exemple, si s’ha realitzat un canvi notable a l’equip o, en el cas d’immunitat 
conduïda, quin dels cables s’està avaluant. 

- EUT orientation: podem seleccionar quina orientació de l’equip s’està avaluant en el 
cas d’immunitat radiada (0º, 90º, 180º o 270º). La orientació seleccionada 
apareixerà en el panell de transductors (Figura 120). 

- Last report: s’obriran diferents opcions respecte a l’últim registre generat, per 
exemple, veure el nom de l’arxiu, obrir-lo directament, o obrir el directori on 
s’emmagatzema. 

- Re-export last test: S’exporten de nou les dades recopilades de l’últim assaig. 
Aquesta opció és útil per tal de si ens hem oblidat de modificar un comentari o 
qualsevol altra cosa. 

- Auto-export report: si aquesta opció està marcada s’exportarà directament un 
registre cada cop que s’aturi o finalitzi l’assaig. 
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Figura 119. Menú contextual: "Report" 

I.5.3. Immunitat radiada 
Un cop configurats tant els instruments com el registre d’assaig, és hora de seleccionar la 
polarització de l’antena. 

 
Figura 120. Panell de transductors: antena V 0º 

 
Figura 121. Panell de transductors: antena H 0º 

 

Només cal clicar sobre la imatge de l’antena (Figura 120) i aquesta canviarà automàticament. 
Un cop seleccionada la polarització i comprovada que l’antena està efectivament en aquella 
posició, es pot iniciar l’assaig. Recordem que s’ha de fer un reset via software dels amplificadors 
si s’ha obert la porta de la cambra anecoica. També és convenient fer un reset si acústicament 
s’observa que els amplificadors no estan encesos i sempre revisar la correcta activació dels 
instruments en la pròpia pantalla dels amplificadors. 

Un cop configurat tot correctament, podem polsar el botó play10 del panell d’assaig (Figura 115). 
Veurem que el panell d’assaig canviarà de la següent forma: 

 
10 L’assaig començarà sempre des de la freqüència on el slider estigui col·locat. Per defecte al carregar el 
mètode es col·loca a la primera freqüència de la banda. 
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Figura 122. Panell d'assaig executant test 

Aquí, podem veure que el botó de RF ha passat a l’estat ON, significant que estem injectant 
radiofreqüència a l’amplificador. Aquest botó es pot prémer en qualsevol moment per tal de 
desactivar la radiofreqüència i l’assaig es pausarà automàticament.  

També podem observar la freqüència actual de l’assaig, el temps restant per finalitzar i el nivell 
de camp elèctric teòric que s’està aplicant. 

Els únics botons disponibles, a part del reset dels instruments, són el botó de pausa i el botó de 
STOP. El botó de STOP finalitzarà l’assaig i desactivarà la RF. El botó de pausa, desbloquejarà els 
altres botons restants (Figura 123): 

 

Figura 123. Panell d'assaig durant pausa 

Durant la pausa ens podem anar movent en el rang freqüencial de la banda mitjançant l’slider o 
manualment freqüència a freqüència utilitzant els botons << i >>. També es pot introduir a mà 
la freqüència en el camp de text “Freqüència actual” i el software l’aproximarà a la més propera 
requerida per la norma. 

Una de les altres opcions interessants que es poden realitzar durant la pausa és la modificació 
del nivell de camp teòric que s’aplica. Es pot modificar el nivell mitjançant el camp de text de 
“Nivell teòric”. Les relacions matemàtiques que es realitzen per tal de re-calcular la nova 
potència a injectar utilitzen suposicions de far-field.  

Finalment, es pot desmarcar el checkbox de modulació activa per veure si l’equip sota assaig 
continua fallant quan no se li aplica cap tipus de modulació, que normalment sol ser el motiu 
pel qual es produeixen errors. 
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Comentar també que depenent del que s’estigui executant en el software, l’etiqueta de Leveling 
time / Dwell time canviarà conseqüentment: 

 

 

 

Figura 124. Tipus d'execucions de temps del software 

Com a paràmetre complementari per veure si l’assaig s’està executant correctament i tenir una 
idea de la potència requerida que s’està injectant al transductor i que s’està reflectint pel mateix, 
hi ha disponible el panell de potències (Figura 125 i Figura 126). 

 
Figura 125. Panell de potència (dBm) 

 
Figura 126. Panell de potència (Watts) 

Es pot canviar el mode en el que es mostra la potència (entre dBm i Watts) si fem clic dret sobre 
el propi panell i elegim la opció adient. Si la potència reflectida no supera el marge de soroll de 
l’instrument de mesura, es mostrarà -Inf dBm o 0 W. 

I.5.4. Immunitat conduïda 
L’execució d’assaigs d’immunitat conduïda és idèntica als assaigs d’immunitat radiada, 
òbviament amb instrumentació i transductors diferents. 

Com bé es sap a tots els assaigs d’immunitat conduïda segons la norma EN 61000-4-6 es 
requereix la col·locació d’un atenuador abans del transductor per tal de minimitzar les possibles 
reflexions i tenir una millor adaptació d’impedància. 
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Figura 127. Panell de transductors en immunitat conduïda 

Al carregar la banda, el software recordarà a l’usuari el valor de l’atenuador requerit durant 
l’assaig (Figura 127). Si es col·loca el cursor a sobre, es podrà veure el nom complet de l’arxiu de 
l’atenuador al qual fa referència per si existeixen diferents atenuadors amb el mateix valor.  

I.6. Configuració bàsica 
La configuració del software es distribueix en dos grans blocs. El primer bloc, que podem 
observar a la Figura 128 ens permet seleccionar els instruments per defecte que no van enllaçats 
a l’arxiu de calibrat. Per tal d’accedir-hi, hem d’anar al menú contextual “Instruments > Set 
default instruments”. 

 

Figura 128. Configuració dels instruments per defecte 

Bàsicament, es pot elegir per defecte: 

- Wattímetre o power meter per defecte que s’utilitzarà en els assaigs. 
- Instrument de mesura per defecte quan es vol monitoritzar el nivell de camp elèctric 

durant l’assaig. S’explica en l’apartat I.7.1.  
- Instrument de mesura per defecte quan es vol monitoritzar el nivell de tensió o es 

vol utilitzar el mètode de llaç tancat durant la immunitat conduïda o BCI. 
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- Atenuador per defecte que es col·loca amb l’instrument anterior per tal de 
malmetre-ho. Aquest camp és molt important ja que es re-calcularan tots els valors 
de potència llegits. 

Un cop configurat, s’ha de prémer el botó “Apply” i reiniciar el software per tal que els canvis 
tinguin efecte.  

El segon bloc és la configuració que no pertany als instruments i que s’utilitza tant el procés 
d’assaig com en el de calibratge. Es pot observar la pantalla de configuració que s’accedeix 
mitjançant el menú contextual “File > Configuration” en la Figura 129. 

 

Figura 129. Panell de configuració del software 
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Els diferents paràmetres a configurar es poden trobar a la següent taula: 

Paràmetre Default Descripció 
Leveling: upper bound 0.4 dB Desviació positiva màxima respecte al valor FWD obtingut de 

calibrat a l’hora de realitzar el leveling 
Leveling: lower bound 0.1 dB Desviació negativa màxima respecte al valor FWD obtingut de 

calibrat a l’hora de realitzar el leveling 
Leveling: max iterations 10 Nombre màxim d’iteracions en el leveling. En el cas de superar-

les, s’aplicarà el valor amb el MMSE (mínim error quadràtic mig) 
Leveling: max step per iteration 10 dB Màxim salt en potència entre dues iteracions consecutives 
Leveling: default leveling  time 0.4 s Temps mitjà del leveling orientatiu per realitzar els càlculs de 

temps estimat 
Warning if REV power is X dB 
below FWD 

3 dB Avís si la potència reflectida està X dB o menys per sota de la 
potència injectada (ex: avís per cable mal connectat) 

Amplifier gain uncertainty (above 
theoric gain) 

20 dB Incertesa teòrica del guany de l’amplificador per sobre del 
guany nominal 

Amplifier gain uncertainty (below 
theoric gain) 

10 dB Incertesa teòrica del guany de l’amplificador per sota del guany 
nominal 

Calibration: average samples 3 Mostres a recol·lectar durant el procés de calibratge per fer la 
mitja i reduir incertesa 

Calibration: pause between 
samples 

50 ms Pausa entre les mostres del paràmetre anterior 

Calibration: upper bound 0.15 dB Desviació positiva màxima respecte al valor de camp elèctric / 
tensió obtingut durant el calibratge respecte l’objectiu 

Calibration: lower bound 0 dB Desviació negativa màxima respecte al valor de camp elèctric / 
tensió obtingut durant el calibrat respecte l’objectiu 

On pause turn off RF False Si és verdader, quan s’aplica pausa durant l’assaig es desactiva 
la radiofreqüència 

Set pause when amplifier fails True Si és verdader, pausar l’assaig si es detecta una amplificació fora 
dels límits del paràmetre Amplifier gain uncertainty 

Hide “Real field” text True Si és verdader, amagar el camp de text de nivell de camp / 
tensió mesurada durant l’assaig si no hi ha cap sonda / 
instrument de mesura connectat 

Recalculate estimated time 
during test 

False Si és verdader, calcular el temps de leveling mentre s’aplica 
l’assaig (s’aprecien diverses oscil·lacions en les primeres 
freqüències). 
Si és fals, utilitzar el temps pre-definit en el paràmetre Leveling: 
default leveling time. 

Taula 22. Llista de paràmetres configurables del software 

I.7. Aspectes avançats 
El software consta de diferents aspectes avançats. Es recomana no canviar cap d’aquests 
configuracions si no és estrictament necessari.  

I.7.1. Connexió d’un instrument de mesura i monitorització durant l’assaig 
Un aspecte molt interessant mentre es realitza un assaig d’immunitat és la monitorització del 
nivell de camp elèctric o el nivell de tensió que s’està induint realment dins la cambra anecoica 
o en el cablejat i que no té perquè coincidir amb el de calibrat. 

Per tal d’habilitat aquesta característica ens hem de connectar primerament a un instrument de 
mesura. Per fer això, primer, ens hem de desconnectat dels instruments d’assaig si hi estàvem 
connectats. Posteriorment, hem d’activar la opció “Enable measure instrument” del menú 
contextual “Instruments”. 
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Figura 130. Menú contextual "Instruments" 

Veurem que l’instrument de mesura configurat als instruments per defecte (Figura 128) apareix 
en el panell d’instrumentació (Figura 117). Un cop hagi aparegut, podrem connectar-nos de nou 
a tots els instruments i el nivell de camp que l’instrument registri durant l’assaig apareixerà en 
el panell de potències. 

I.7.2. Basar ‘Leveling’ en diferents magnituds 
Moltes de les normatives i procediments d’assaig es basen en el conegut mètode de substitució. 
Durant el calibrat, s’emmagatzema la potència injectada (forward) per tal d’obtenir un cert nivell 
de camp elèctric o tensió. Posteriorment, a l’assaig, es nivella (Leveling) la potència del 
generador per tal que la potència injectada equivalgui a la obtinguda en el procés de calibratge.  

En el software s’introdueix la opció de poder basar-se en magnituds diferents a part de la 
potència injectada al transductor (Figura 131) 

 

Figura 131. Menú contextual "Test -> Leveling" 

La opció per defecte és la més utilitzada: FWD power o potència injectada. Tot i així, tenim la 
opció de basar-nos directament en nivell de generador (s’injectarà la potència de generador que 
consti en l’arxiu de calibrat, consultant només la potència forward per tal de fer comprovacions 
de protecció i seguretat dels instruments).  

La tercera opció és basar-nos en nivell de camp elèctric o nivell de tensió. Per tal d’habilitar 
aquesta opció fa falta que estiguem connectats a un instrument de mesura tal com s’ha descrit 
en l’apartat anterior. Aquesta opció s’ha d’habilitar si volem realitzar el mètode de llaç tancat 
en BCI. 

Una de les últimes opcions avançades és la configuració de l’assaig quan s’està aplicant una 
modulació. En totes les normes, els mètodes de calibrat no contemplen modulacions i tot el 
procés es fa amb continous wave. Tot i així, a l’hora de realitzar l’assaig és comú que la norma 
requereixi afegir una modulació tal com AM o PM. Per tal d’estalviar temps en l’algoritme 
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d’ajust, el software calcula automàticament la potència que s’hauria d’incrementar o reduir al 
tenir la modulació i l’aplica. Tot i així, un mètode addicional és realitzar l’ajust amb una ona CW, 
que serà més fidel a la realitzada durant el calibrat, i posteriorment aplicar la modulació. Aquesta 
opció es pot elegir des del menú contextual de Test (Figura 132). 

 

Figura 132. Menú contextual "Test -> Leveling II" 
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I.8. Realització d’un calibratge 
Com ja s’ha vist, el software permet realitzar calibratges d’immunitat radiada i conduïda per tal 
de ser aplicats durant l’assaig. Per tal d’obrir la interfície gràfica s’ha d’anar al menú contextual 
“Calibrations”, on podrem elegir entre iniciar un nou mètode de calibrat radiat o conduit segons 
pertoqui. 

I.8.1. Immunitat radiada segons EN 61000-4-3 i ISO 11452-2 
La interfície de calibrat d’immunitat radiada és la següent: 

 

Figura 133. Interfície gràfica d'immunitat radiada 

El panell d’instrumentació és idèntic al software d’assaig i el panell de Test, que ara s’anomena 
panell “Calibration”, és similar, amb menys opcions (no es pot desactivar la RF manualment ni 
es pot avançar freqüència per freqüència, ja que en el procés de calibrat no és necessari).  

Els únics dos botons disponibles quan s’inicia aquesta interfície són els següents: 

- New: al polsar podrem elegir on guardar l’arxiu de calibrat en format .rawcal. Aquest 
arxiu pot guardar-se en qualsevol directori. 

- Load: podem carregar un calibrat començat però no finalitzar per tal de seguir amb 
el procediment, o bé, carregar un calibrat ja existent per tal de veure diferent 
informació. L’arxiu per carregar també ha de tenir format .rawcal. 

Un cop creem l’arxiu, el panell de paràmetres (Figura 134) es desbloquejarà i podrem elegir 
entre diferents elements. 



 
 

 
147 

 

Figura 134. Panell de paràmetres d'immunitat radiada 

- Method: podem elegir quin mètode de calibrat realitzar. Es poden elegir entre tres 
diferents, els quals el procediment complet s’explica en la memòria d’aquest 
projecte: 

o Mètode de camp constant segons la norma EN 61000-4-3 (apartat A.1.3.1) 
o Mètode de potència constant segons la norma EN 61000-4-3 (apartat 

A.1.3.2) 
o Calibrat radiat a un sol punt per aplicacions d’automoció segons la norma 

ISO 11452-2 (apartat A.2.2). 
- UFA (Uniform Field Area): podem elegir el nombre de punts de l’UFA que desitgem. 

Les opcions predeterminades són 16 punts, 9 punts i 5 punts. Per tal de seleccionar 
l’UFA hem d’haver seleccionat un mètode contemplat en la norma EN 61000-4-3 en 
l’apartat anterior. En cas contrari, el UFA predeterminat és d’un sol punt. 

- Instruments per realitzar el calibrat: s’ha de seleccionar l’antena i la polarització a 
realitzar el calibrat, l’amplificador, el generador de funcions, el wattímetre o power 
meter i la sonda de camp elèctric. 

Un cop elegits els paràmetres s’ha de prémer el botó “Config procedure” per tal d’elegir 
diferents paràmetres a considerar durant el procediment de calibratge. S’obrirà una interfície 
tal com la de la figura següent: 
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Figura 135. Interfície de procediment de calibrat 

En aquesta interfície, amb mètodes pre-definits per a cada norma i amb la possibilitat d’afegir-
hi de nous, es poden configurar diferents paràmetres: 

- El nivell al qual realitzar el calibrat en funció del nivell objectiu de l’assaig. Recordem 
que a la norma EN 61000-4-3 se li havia de sumar 5.1 dB o multiplicar per 1.8. En 
canvi, a les altres normes el nivell de calibrat era idèntic al nivell d’assaig. 

- El nivell al qual comprovar la saturació de l’amplificador. Per exemple, a la norma 
EN 61000-4-3 aquest valor seria -5.1 dB i a la norma EN 61000-4-6 aquest valor seria 
+5.1 dB. En automoció, no s’ha de fer comprovació de saturació, per tant, es pot 
establir el valor a 0 dB. 

- En el cas de disposar d’UFA es pot establir el percentatge de punts mínims que han 
de complir la desviació de la norma (per defecte 75%) i la tolerància (per defecte 
6%). En cas que el percentatge dels punts totals sigui un nombre decimal, s’aplicarà 
el cas restrictiu i s’agafarà el nombre enter immediatament superior. 

En aquest cas no cal configurar res, només hem de seleccionar el procediment pre-definit 
EN61000-4-3:2019 i acceptar els canvis. 

Posteriorment,  s’ha de seleccionar tant el rang freqüencial com el nivell de camp elèctric en el 
qual es realitzarà el procediment de calibrat. Tenim bàsicament dues opcions: 

- Introduir un rang definit en una norma amb un cert salt (logarítmic o lineal) i un 
nivell de camp elèctric constant en tot el rang (opció recomanada) (Figura 136) 
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- Introduir mitjançant un arxiu de text les diferents freqüències i/o nivell de camp 
elèctric al qual realitzar el calibratge (opció experta) (Figura 137) 

 
Figura 136. Selecció rang freqüencial i nivell automàtic 

 
Figura 137. Selecció rang freqüencial i nivell manual 

En el cas d’elegir introduir les freqüències mitjançant un arxiu de text, tenim dues opcions que 
es poden activar marcant els checkbox del panell de la Figura 137. 

- Enable file-based frequencies: amb aquesta opció utilitzarem només les freqüències 
de l’arxiu de text introduït. El nivell de camp elèctric serà constant en tot el rang i es 
realitzarà al nivell de camp que mostri el text “Calibration field” de la Figura 136. 
L’arxiu ha de ser un document de text pla amb una freqüència per línia. Es pot trobar 
un exemple d’aquest arxiu en la carpeta “Tools/frecuenciasRango_800M_6G.txt”. 

- Enable file-based target field level: si es marca aquesta opció, cada freqüència anirà 
vinculada a un cert nivell de camp elèctric objectiu. S’ha de tenir en compte, que el 
calibratge no es realitzarà al camp elèctric objectiu, si no al camp elèctric de calibrat 
(1.8 cops el camp elèctric objectiu en el cas de la norma EN 61000-4-3 o idèntic en 
les altres normes descrites). L’arxiu ha de ser similar al de l’apartat anterior: una 
freqüència i el nivell de camp elèctric sense unitats separats per un tabulador per 
línia. Es pot trobar un exemple en l’arxiu “Tools/frecuencia_ISM_HF.txt”. 

Un cop configurat els paràmetres desitjats i el rang freqüencial, s’ha de prémer el botó “Apply” 
i es desbloquejarà la resta d’interfície. Ens haurem de connectar als instruments abans de 
començar el procediment. 

Un cop assegurada la connexió dels instruments, podem veure un esquema resum del 
procediment a seguir en el panell “Procedure” que es mostra en la Figura 138. 
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Figura 138. Panell de procediment d'immunitat radiada 

El primer pas és seleccionar el punt de referència a utilitzar. Històricament s’ha pres el punt A 
com a referència (en el cas del mètode d’intensitat de potència constant), ja que és el punt 
central del UFA. Tot i així, es pot seleccionar qualsevol. En el cas d’un calibrat d’automoció 
només podrem seleccionar un sol punt. 

Un cop seleccionat l’assaig i assegurat que l’amplificador està en mode d’operació i la porta de 
al cambra anecoica està tancada, es pot començar l’assaig: s’haurà de prémer el botó Play del 
panell “Calibration” del software, el qual es mostra en la Figura 139.  

Si tot va bé, veurem que la llum de RF es posa de color verd i el slider  de freqüències comença 
a avançar. El punt de referència seleccionat s’ha d’il·luminar de color blau, indicant que estem 
realitzant el calibrat en aquell punt (Figura 140). 

 

Figura 139. Panell "Calibration" del software de calibrat 
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Figura 140. Panell Uniform Field Area de 9 punts 

Un cop haguem acabat el punt, aquest s’il·luminarà de color verd i podrem seleccionar el 
següent punt a calibrar. L’ordre és absolutament indiferent un cop realitzat el primer punt de 
referència. Després de seleccionar el punt a calibrar, s’ha de donar Play un altre cop i així amb 
tots els punts restants. En el cas de la immunitat radiada per automoció a un sol punt no farà 
falta òbviament realitzar més punts. 

Un cop haguem acabat de calibrar podrem observar que apareix un “ok” de color verd al costat 
del primer pas del procediment (Figura 141). En el cas d’haver seleccionat un pla uniforme 
superior a 1 punt, s’ha de realitzar el procediment de càlcul de desviació. Per tal de fer això, 
simplement s’ha de prémer el botó “Check deviation” del mateix panell. Si el càlcul es realitza 
correctament i els punts requerits estan dins la tolerància requerida apareixerà un missatge 
similar al de la Figura 142. En el cas que la desviació no estigui dins dels límits de la norma, 
apareixerà un missatge d’avís però es podrà continuar el procediment de calibrat sota la 
responsabilitat del propi laboratori. 

 

Figura 141. Interfície de calibrat radiat un cop acabat de calibrar l'UFA 
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Figura 142. Missatge de desviació calculada correctament 

Després de calcular la desviació i en el cas que el procediment seleccionat ho requereixi, haurem 
de prémer el botó “Check saturation” i iniciar l’assaig de nou per tal de fer les comprovacions de 
saturació de l’amplificador adient. Si les comprovacions resulten satisfactòries, el calibratge 
haurà acabat i apareixerà un missatge com el següent: 

 

Figura 143. Missatge de calibratge acabat 

En cas negatiu, sortirà un missatge d’avís. Tot i així, es permetrà utilitzar l’arxiu de calibrat si el 
laboratori ho troba convenient.  

Finalment, es poden veure resultats i gràfiques del calibratge generat si es prem el botó “View 
calibration info”. 

I.8.2. Immunitat conduïda segons EN 61000-4-6 i ISO 11452-4 
La interfície de calibrat per immunitat conduïda segons les normes EN 61000-46 i ISO 11452-4 
es mostra en la Figura 144. 
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Figura 144. Interfície de calibrat d'immunitat conduïda 

El procediment a seguir és bastant similar al de la immunitat radiada en un sol punt. Tot i així, 
els paràmetres inicials canvien ja que el set-up d’immunitat conduïda consta d’elements 
diferents. Un cop creat l’arxiu .rawcal amb el botó New, es desbloquejaran els diferents 
paràmetres que podem observar a la següent figura: 

 

Figura 145. Panell de paràmetres del calibratge conduit 

Aquí podem elegir el mètode a realitzar (EN61000-4-6 o ISO 11452-4), depenent de la norma 
segons la qual voldrem calibrar. A part dels instruments de l’assaig a seleccionar (generador, 
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amplificador i wattímetre), ara s’ha de seleccionar l’arxiu que representa a l’atenuador que 
s’utilitzarà durant l’assaig i va connectat entre l’amplificador i el transductor (Test attenuator). 
També s’ha de seleccionar el Measurement attenuator, que és l’atenuador col·locat entre la 
sortida del transductor i l’instrument de mesura. Finalment, s’ha d’elegir la magnitud a utilitzar 
(V, mA, dBµV o dBmA) i configurar el procediment de mesura (Figura 135), el qual la interfície 
és idèntica a la immunitat radiada.  

Un cop seleccionat el procediment correcte toca configurar els nivells d’assaig i el rang 
freqüencial. Les opcions disponibles són idèntiques a la de la immunitat radiada, per tant, no es 
descriuran de nou. 

S’ha de seleccionar la impedància del transductor i la fórmula d’obtenció de la tensió de mesura 
en funció de la tensió d’assaig, la qual es descriuen en les normes bàsiques. En la immunitat 
conduïda segons la norma EN 61000-4-6, la norma ens diu que: 

𝑢𝑢mr =
1
6
𝑢𝑢test 

I la impedància del transductor sol ser 150 Ω. En canvi, en la immunitat conduïda segons la 
norma d’automoció ISO 11452-4 la impedància dels transductors són 50 Ω i la fórmula és la 
següent: 

𝑢𝑢mr =
1
2
𝑢𝑢test 

Aquest paràmetre s’ha de seleccionar al següent panell: 

 

Figura 146. Selecció d'impedància i tensió de mesura 

Un cop seleccionat i ens haguem assegurat que tots els paràmetres són correctes, podem 
prémer el botó “Apply”. 

El procediment de calibratge conduit és molt similar al de la immunitat radiada però amb molts 
menys passos: 

1) Connectem els instruments requerits pel calibratge 
2) Executem el calibrat prement el botó Play 
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3) Un cop acabat, premem el botó “Check saturation” i premem el botó Play de nou 

I fet aquests passos, el calibrat ja estarà realitzat. Comentar que durant l’assaig podem 
monitoritzar les potències dissipades i injectades als diferents elements (Figura 147 i Figura 148). 

 
 

Figura 147. Nivells de potència Figura 148. Nivells de tensió aplicats als elements del calibrat 

I.8.3. Exportació de calibratges realitzats 
Un cop realitzats els diferents procediments de calibrat i obtinguts els arxius .rawcal, s’han 
d’exportar en format Excel per tal de ser reconeguts i utilitzats pel software d’assaig. Per tal 
d’accedir a la interfície d’exportació, hem d’anar al menú contextual “Calibration -> Export 
calibration”. S’obrirà una interfície similar a la de la Figura 149. 

 

Figura 149. Interfície d'exportació de calibrat 

En el cas de la immunitat radiada amb una sola polarització de l’antena o de la immunitat 
conduïda, hem de seleccionar l’arxiu .rawcal generat pel propi software en el camp de text que 
s’indica com a “Raw calibration 1”. En el cas de la immunitat radiada i de tenir dues 
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polaritzacions pels mateixos instruments, rangs freqüencials, i nivells de camp elèctric, s’ha de 
seleccionar l’arxiu adient al camp de text “Raw calibration 2”.  

Un cop seleccionats ambdós arxius, podem omplir diferents paràmetres informatius tal com el 
camp de comentaris, la data en la qual s’ha realitzat el procediment de calibrat i també el 
cablejat utilitzat. Addicionalment, podem seleccionar el checkbox “Lock changing calibration 
level” per tal d’evitar que el nivell de camp elèctric que es realitzi durant l’assaig sigui 
exactament el de l’arxiu de calibrat i aquest no es pugui canviar. 

Finalment, s’ha de seleccionar l’arxiu resultant en format .xlsx (Excel). La interfície quedarà 
segons la Figura 150. 

 

Figura 150. Interfície d'exportació de calibrat completada 

Posteriorment, s’haurà de clicar el botó “Export” i si tot ha anat bé apareixerà un missatge 
satisfactori. L’arxiu Excel generat tindrà el mateix format que el que es mostra en l’annex F.6, i 
per tal de ser reconegut pel software, s’ha de col·locar directament dins el directori 
“Calibrations” del software. 

I.9. Adició de nous elements d’assaig 
Una de les principals avantatges d’aquest software és l’enorme facilitat i flexibilitat per tal 
d’afegir nous elements d’assaig. Absolutament tots els paràmetres són àmpliament 
modificables. 

I.9.1. Instrumentació d’assaig i calibratge 
L’adició d’un nou instrument és la tasca més extensa a l’hora d’afegir un nou element de l’assaig. 
Un cop s’hagin seguits els passos d’aquest apartat, s’haurà de re-compilar el software per tal 
que els canvis s’apliquin, tal com es descriu en l’apartat I.10. 
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I.9.1.1. Llistat d’instruments 
El primer pas per afegir un nou instrument és agregar-lo al llistat Excel “Instruments.xlsx” que 
podem trobar a la carpeta “Equipment”. Aquest document consta de dos fulles principals: 

- Fulla Test: és on s’afegiran tots els instruments utilitzats principalment durant els 
assaigs d’immunitat. És a dir: generadors de funcions, amplificadors i wattímetres. 
Podem veure l’exemple a la Taula 7. 

- Fulla Calibration: és on s’afegiran la resta d’elements, els quals s’utilitzen per 
realitzar mesures o en els procediments de calibrat. Poden ser: multímetres, 
oscil·loscopis, analitzadors d’espectre / test receivers o sondes de camp elèctric. 
Podem veure un exemple a la Taula 8. 

Respecte a la fulla “Test”, podem trobar diferents paràmetres a configurar: 

-  ID: identificar numèric que llista els instruments. És irrellevant de cara a la 
realització d’assaigs. 

- Name: nom de l’instruments. Els calibratges i els mètodes creats amb el software 
aniran vinculats amb aquest nom. Es recomana escriure un nom només amb 
caràcters alfanumèrics i en majúscules.  

- Ref.: referència del producte. És un camp d’informació per si es vol anotar el número 
de sèrie o algun altre valor per tal de tenir una millor identificació de l’instruments. 

- Type: tipus d’instrument. Podem elegir entre AWG (generador de funcions), AMP 
(amplificador) o WATT (wattímetre / power meter). 

- Image file: arxiu d’imatge pels instruments. Les imatges s’han de col·locar dins la 
carpeta “Images” i es recomana que tinguin un tamany de 200 x 200 px. S’accepten 
formats .bmp, .jpg i .png. 

- Pout Min (dBm): (només AWG) potència de sortida mínima del generador. 
- Pout Max (dBm): (només AWG) potència de sortida màxima del generador. 
- AM mod Pout max: (només AWG) potència de sortida màxima del generador quan 

s’està aplicant una modulació AM al 80%. Si el datasheet no inclou aquest valor, es 
recomana posar 5.1 dB menys que el camp anterior. 

- P resolution (dB): (només AWG)  resolució de potència de l’instrument (normalment 
s’admeten salts de 0.1 dBm o 0.01 dBm).  

- Gain (dB): (només AMP) guany de l’amplificador en dB 
- Pin Max (dBm): (només AMP) entrada màxima de l’amplificador en dBm. Per a 

amplificadors de RF aquest valor sol ser +0 dBm. 
- Fmin i Fmax: freqüència de treball de l’instrument en Hz.  
- F resolution (dB): (només AWG)  resolució de freqüència de l’instrument 

(normalment s’admeten salts de 1 Hz).  
- Factor file FWD: factors d’atenuacions per llegir la potència forward / injectada. Els 

arxius s’han de col·locar en la mateixa carpeta “Equipment” i han de seguir el format 
descrit en l’apartat I.9.3. Depèn de l’instrument: 

o Per AMP: factor d’atenuació de l’acoblador (de l’ordre de 40 dB – 60 dB) 



 
 

 
158 

o Per WATT: factor d’atenuació del capçal de lectura (de l’ordre dels 0 dB – 1 
dB) 

- Factor file REV: ídem que el paràmetre anterior però per la potència reflectida.  
- AM mod: (només AWG): 1 si el generador de funcions admet modulació d’amplitud 

i 0 en cas contrari. 
- PM mod: (només AWG): 1 si el generador de funcions admet modulació polsada i 0 

en cas contrari. 
- Instruction file: arxiu d’instruccions / comandes que es descriu en l’apartat I.9.1.3. 

Ha d’incloure l’extensió .m i s’ha de col·locar en el directori principal del software, 
no dins la carpeta “Equipment”. 

- Active: l’instrument es mostrarà en el software si aquest camp està establert a 1 i 
no es mostrarà si s’estableix a 0 

- Default connection: connexió predeterminada amb la qual s’utilitzarà per 
comunicar-se amb l’instrument. 

Pel cas de la fulla “Calibration”, els paràmetres són pràcticament idèntics. La diferència està en 
els dos paràmetres següents: 

- Type: tipus d’instrument. Podem elegir entre MULT (multímetre), OSC 
(oscil·loscopi), SPCTR (analitzador d’espectre o test receiver) i PROBE (sonda de 
camp elèctric)  

- Pin Max (dBm): (només MULT) entrada màxima del multímetre en dBm. Es 
recomana deixar el multímetre en alta impedància i connectar-hi una càrrega de 50 
Ω en paral·lel.  

Si hi ha algun instrument amb certs factors de calibratge / atenuació a incloure s’han d’afegir 
dins del propi codi d’instruccions (per exemple la sonda de camp elèctric FL7006). 

I.9.1.2. Llistat d’adreces de l’instrument 

Un cop afegit l’instrument a l’Excel “Instruments.xlsx”, toca afegir la seva adreça o adreces de 
connexió a l’Excel “Instruments_Address.xlsx” que podem trobar en la mateixa carpeta 
“Equipment”. El format d’aquest arxiu és similar al que podem trobar a l’Annex F.3. Per tal 
d’afegir un nou instrument, haurem de fer una còpia d’una fulla ja existent o de la fulla plantilla. 
Posteriorment, omplir els camps adients que corresponguin a les possibles connexions a 
utilitzar. Recordem que la connexió que finalment s’utilitza es selecciona en el llistat 
d’instruments. La fulla ha de tenir el mateix nom que l’afegit en l’Excel d’instrumentació. 

Els paràmetres Buffer i Time out es recomana no modificar-los, exceptuant els casos on alguns 
instruments necessitin diferents valors.  

I.9.1.3. Arxiu de funcions i comandes de l’instrument 

Finalment i per tal de flexibilitzar i independitzar al màxim l’adició de nous instruments del nucli 
del software, s’ha de crear un arxiu amb codi MATLAB que contingui diferents funcions depenent 
del tipus d’instrument.  
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A causa de tots els tipus d’instrumentació disponible i per tal d’evitar ser redundant, es poden 
trobar diferents plantilles en el mateix directori del software, on cada funció s’explica 
detalladament i en quin moment de l’assaig s’executa.  

I.9.1.4. Comprovació i verificació de l’instrument 

És important assegurar-se que l’instrument un cop configurat i afegit al software funciona tal 
com és esperat. 

Nota: aquest apartat es detallarà en versions posteriors del manual 

I.9.2. Antenes i transductors varis 
Per afegir un nou transductor s’ha de modificar l’arxiu “Transducers.xlsx” que es troba dins la 
carpeta “Equipment”. La plantilla d’aquesta fulla és la que trobarem a l’annex F.4.  

Constem de diferents camps: 

- ID: identificar numèric que llista els transductors. És irrellevant de cara a la 
realització d’assaigs. 

- Name: nom del transductor. Els calibratges i els mètodes creats amb el software 
aniran vinculats amb aquest nom. Es recomana escriure un nom només amb 
caràcters alfanumèrics i en majúscules.  

- Ref.: referència del producte. É”s un camp d’informació per si es vol anotar el 
número de sèrie o algun altre valor per tal de tenir una millor identificació del 
transductor. 

- Type: tipus de transductor. Podem elegir entre Antena (immunitat radiada), o CDN, 
pinça de corrent o EM clamp (immunitat conduïda). 

- Image file: arxiu d’imatge pels transductors d’immunitat conduïda. Les imatges 
s’han de col·locar dins la carpeta “Images” i es recomana que tinguin un tamany de 
200 x 200 px. S’accepten formats .bmp, .jpg i .png. 

- Image file (H): arxiu d’imatge per les antenes en polarització horitzontal. 
- Image file (V): arxiu d’imatge per les antenes en polarització vertical. 
- Potència d’entrada màxima en Watts.  
- Tensió RMS màxima d’entrada en volts eficaços.  
- Impedance: impedància del transductor. Normalment 150 Ω per les CDNs i 50 Ω per 

la resta d’elements. 
- Fmin i Fmax: freqüència de treball del transductor en Hz.  
- Active: el transductor es mostrarà en el software si aquest camp està establert a 1 i 

no es mostrarà si s’estableix a 0 

Respecte als camps de potència màxima d’entrada i tensió RMS màxima, només és obligatori 
omplir un dels dos camps per tal de fer les comprovacions adients quan s’injecta potència als 
transductors. Si s’omple el camp de tensió, quan s’aplica modulació es tindrà el nivell de pic 
màxim al qual s’arriba. En canvi, si s’omple el camp de potència, el qual és menys restrictiu, 
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només es tindrà en compte la potència dissipada pel transductor, sense tenir en compte nivells 
de tensió màxima. 

I.9.3. Atenuadors, acobladors i capçals 
Tots els fitxers d’atenuació, pertanyin a atenuadors o acobladors bidireccionals, han de situar-
se dins la carpeta “Equipment” amb l’extensió *.att. A més, el nom dels arxius dels atenuadors 
han de començar amb el nom att_. Exemple: “att_3dBXX.att”. El format d’aquest arxiu ha de ser 
un format de text pla i ha de contenir el següent: 

- Primera línia: potència nominal que l’atenuador es capaç de dissipar en watts.  
- Segona línia: atenuació nominal de l’atenuador (valor orientatiu). 

A partir d’aquí, el document ha d’estar format per dues columnes separades per una tabulació i 
un valor per cada salt de línia. La primera columna és la freqüència a la qual ha sigut mesurada 
l’atenuació i la segona columna el valor mesurat en dB. Exemple d’arxiu d’un atenuador de 3 dB 
amb una potència nominal de 100 W: 

100 
3 
9E+3 3 
100E+3 3.1 
1E+6 3.12 
10E+6 3.13 
100E+6 3.4 
1E+9 3.5 

Respecte als arxius d’acobladors (col·locats a la sortida dels amplificadors) o dels capçals 
(utilitzats pel power meter per tal de llegir potència), han de tenir el mateix format que abans 
sense les dues primeres files. L’extensió ha de ser també .att, però no hi ha cap requisit respecte 
al nom de l’arxiu ja que no han de ser detectats en cap moment pel software. L’exemple d’un 
dels capçals utilitzats en el wattímetre és el següent: 

9E+3 0 
30E+6 0 
100E+6 0 
300E+6 0.01 
500E+6 0.05 
1E+9 0.18 
2E+9 0.57 
3E+9 0.75 
4E+9 0.63 
5E+9 0.61 
6E+9 0.28 
7E+9 0.08 
8E+9 -0.09 
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I.10. Compilació i empaquetat del software 
Si es realitzen canvis en el codi font del software o si s’afegeix un nou instrument (ja que s’ha 
d’afegir un arxiu de codi MATLAB), és necessari re-compilar i empaquetar de nou el software 
per tal de que pugui ser executat des d’un sol arxiu i sense haver de necessitar MATLAB. 

Per tal de realitzar aquest procés, sí que és necessari disposar de MATLAB juntament amb tots 
els toolboxes necessaris pel software i el toolbox “Application Compiler”. S’ha d’executar 
l’Application Compiler i veurem una finestra similar a la de la següent figura: 

 

Figura 151. Interfície de l'Application Compiler 

Per tal de carregar tots els arxius necessaris, podem prémer el botó “Open project” situat a la 
part superior esquerra de la interfície i seleccionar l’arxiu “EITS.prj” que es troba dins la carpeta 
“Tools”. Un cop carregat, la interfície tindrà un aspecte similar al de la següent figura: 

 

Figura 152. Interfície de l'App Compiler amb projecte carregat 
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Finalment, ens hem d’assegurar que els arxius a afegir són correctes. Si hem creat un nou arxiu 
(per exemple perquè hem afegit un nou instrument), s’haurà d’afegir al panell “Files required 
for your application tu run” clicant el botó amb forma de +.  

Nota: ens hem d’assegurar que els arxius “last_session.mat” i “config.session” no estan dins 
d’aquest panell, ja que són arxius de configuració temporals. 

 

Figura 153. Arxius requerits per l'Application Compiler 

Un cop afegits tots els arxius necessaris, hem de clicar el botó “Package” de la part superior 
dreta de la finestra. Després d’uns minuts, podrem trobar dins la carpeta creada 
“for_redistribution_files_only” l’arxiu executable juntament amb altres arxius d’imatge. Es pot 
copiar l’arxiu executable i substituir-lo per l’actual del software i tots els canvis ja estaran 
aplicats. 
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Annex J. Exemples de codi 
En aquest annex es troben diferents fragments de codi que s’han anat comentant al transcurs 
del projecte. Tot i estar desenvolupats en llenguatge de programació MATLAB es poden 
entendre fàcilment si lector té les nocions bàsiques de qualsevol llenguatge de programació d’alt 
nivell. 

Codi 1. Instruccions de l'amplificador IAR150W 

function begin(obj) 
    % Aixo s'executa al connectar 
    command = 'P1'; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
    pause(4); 
    command = 'G4095'; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
    pause(1); 
    obj.setAmplificationON(); 
    pause(0.5); 
end 
  
function idn = send_idn(obj) 
    % FUNCIÓN IDN -- IDENTIFICAR INSTRUMENTO 
    command = '*IDN?'; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
    idn = char(fread(obj.connectionInstance)'); 
end 
  
function send_reset(obj) 
    % FUNCIÓN RESET 
    command = 'R'; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
end 
  
  
function setAmplificationON(obj) 
    command = 'O'; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
end 
  
function setAmplificationOFF(obj) 
    command = 'S'; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
end 
  
function resetInterlock(obj) 
    % Para cuando se abre la puerta. El amplificador debe acabarOFF 
    % SIEMPRE SE EJECUTA ANTES DEL ENSAYO! 
    obj.send_reset(); 
    pause(1); 
    obj.setAmplificationON(); 
end 
  
function finish(obj) 
    % Aixo s'executa al desconnectar 
    obj.setAmplificationOFF(); 
    pause(2); 
    command = 'P0'; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
end 
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Codi 2. Funcions de l'arxiu d'instruccions del wattímetre PM2002 

function idn = send_idn(obj) 
    % FUNCIÓN IDN -- IDENTIFICAR INSTRUMENTO 
    command = '*IDN?'; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
    idn = char(fread(obj.connectionInstance)'); 
end 
  
function idnOk = check_idn(obj, idn) 
    %default IDN is 'Amplifier Research,PM2002 RF Powermeter,2278,Ver 4.10' 
    splitIDN = strsplit(idn, ','); 
    instrumentName = splitIDN{2}; 
    if(strcmpi(instrumentName, 'PM2002 RF Powermeter')) 
        idnOk = 1; 
    else 
        idnOk = 0; 
    end 
end 
  
function send_reset(obj) 
    % FUNCIÓN RESET 
    % No disponible en este instrumento 
end 
  
function startReading(obj) 
    if(obj.measureOnlyChannel1) 
        command = 'MFS'; 
    else 
        command = 'MFD'; 
    end 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
    pause(0.25); 
    command = 'TM3'; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
end 
 
function [fwd, rev] = getReading(obj) 
    global SHARED_GLOBAL; 
    firstReadingFailed = 0; 
    nFails = 0; 
    nIteraciones = 4; 
    ch1temp = -Inf; 
    ch2temp = -Inf; 
    fwd = -Inf; 
    rev = -Inf; 
    for c = 1:nIteraciones 
        %disp(['Geting reading ', num2str(c)]); 
        pause(0.015); 
        ticReading = tic; 
        lastwarn(''); 
        reading = fscanf(obj.connectionInstance); 
        [warnMsg, warnId] = lastwarn; 
        if(~isempty(warnMsg))% && strcmpi(string(warnId), "instrument:fread:unsuccessfulRead")) 
            pause(0.25); 
            disp(['Wattmeter --> ', warnId]); 
            nFails = nFails + 1; 
            if((nFails == 1) && ~SHARED_GLOBAL.measureNormalEnabled) 
                warning('Timeout. Changing wattmeter mode to Measure Normal'); 
                SHARED_GLOBAL.measureNormalEnabled = 1; 
                fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], 'MN'); 
                pause(0.2); 
            end 
            lastwarn(''); 
            continue 
        end 
        tocReading = toc(ticReading); 
        temp = strsplit(reading, ','); 
  
        if(isempty(temp) || all(cellfun(@isempty, temp))) 
            disp('First reading failed'); 
            if(~firstReadingFailed) 
                firstReadingFailed = 1; 
                continue; 
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            end 
            fwd = -Inf; 
            rev = -Inf; 
            return; 
        end 
  
        % Channel 1 
        if(str2double(temp{1})) 
            ch1temp = -Inf; 
        else 
            ch1temp = str2double(temp{2}); 
        end 
        %Channel 2 
        if(str2double(temp{3})) 
            ch2temp = -Inf; 
        else 
            ch2temp = str2double(temp{4}); 
        end 
  
        if((tocReading > 0.75)) 
            disp('Took so long time'); 
            fwd = ch1temp; 
            rev = ch2temp; 
            return; 
        end 
    end 
    if(SHARED_GLOBAL.measureNormalEnabled && (ch1temp > -45) && (ch2temp > -45)) 
        warning('Timeout finished. Changing wattmeter mode to Measure Fast'); 
        SHARED_GLOBAL.measureNormalEnabled = 0; 
        if(obj.measureOnlyChannel1) 
            command = 'MFS'; 
        else 
            command = 'MFD'; 
        end 
        fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
        pause(0.2); 
    end 
    fwd = ch1temp; 
    rev = ch2temp; 
end 
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Codi 3. Instruccions del generador de funcions Anapico 

function begin(obj) 
    command = ':UNIT:POW DBM'; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
end 
  
function idn = send_idn(obj) 
    % FUNCIÓN IDN -- IDENTIFICAR INSTRUMENTO 
    command = '*IDN?'; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
    idn = char(fread(obj.connectionInstance)'); 
end 
  
function send_reset(obj) 
    % FUNCIÓN RESET 
    command = '*RST'; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
end 
  
function setFrequency(obj, fo) 
    % FUNCIÓN setFrequency 
    % Ajusta la frecuencia del generador a 'fo' Hz. 
    command = [':SOUR:FREQ:FIX ', num2str(fo)]; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
end 
  
function setRF(obj, on_off) 
    if(on_off) 
        command = ':OUTP:STAT ON'; 
    else 
        command = ':OUTP:STAT OFF'; 
    end 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
end 
  
function setPower(obj, power) 
    % FUNCIÓN setPower 
    % Ajusta la potencia de salida en dBm 
    command = ':SOUR:POW:MODE FIX'; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
    command = [':SOUR:POW:LEV ', num2str(power)]; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
end 
  
function disableModulations(obj) 
    command = ':SOUR:AM:STAT OFF'; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
    command = ':SOUR:PULM:STAT OFF'; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
end 
  
function setAMModulation(obj, frequency, depth) 
    % Depth: 80 % 
    command = [':SOUR:AM:DEPTH ', num2str(round(depth/100,2))]; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
    command = [':SOUR:AM:INT:FREQ ', num2str(frequency)]; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
    command = ':SOUR:AM:STAT ON'; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
end 
  
function setPMModulation(obj, frequency, duty_cycle) 
    width = (duty_cycle/100)*(1/frequency); 
    width = round(width,4); 
    command = [':SOUR:PULM:INT:PWID ', num2str(width)]; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
    command = [':SOUR:PULM:INT:FREQ ', num2str(frequency)]; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
    command = ':SOUR:PULM:STAT ON'; 
    fprintf(obj.connectionInstance, ['%s', obj.termination], command); 
end 
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Codi 4. Funció executeLeveling() 

function [execTime, targetachieved, data] = executeLeveling(app, doOnlyOneIteration) 
    global ENSAYO; 
    global CONFIG; 
    timeIniciLeveling = tic; 
    execTime = -1; 
    targetachieved = 0; 
    levelingVector = [];   
    levelingFinished = 0;   
    data = struct; 
    data.code = 0; 
  
    if ENSAYO.isCalibration 
        LEVELING_RANGE_HIGH = CONFIG.CALIBRATION_RANGE_HIGH; 
    else 
        LEVELING_RANGE_HIGH = CONFIG.LEVELING_RANGE_HIGH; 
     end 
  
    while ~levelingFinished && ENSAYO.empezado && ENSAYO.campoActivo 
        %% Llegim lectura del wattímetre i fem comprovacions ràpides 
        [fwdReading, revReading] = testFunctions.readPower(app, ENSAYO.fActual); 
        lvlReading = testFunctions.readTestLevel(app, ENSAYO.fActual); 
        data.fwdReading = fwdReading; data.revReading = revReading; data.lvlReading = 
lvlReading; 
        % SIMULACIO AMPLIFICADOR % % 
        % fwdReading = fwdReading + 60; 
        % % % % % % % % % % % % % %% 
        if(fwdReading < revReading) 
            uiFuncs.textArea_add(app, 'WARNING: REV power is higher than FWD power'); 
        end 
  
        %Comprovem si estem amplificant com toca 
        if(~testFunctions.checkAmpGain(ENSAYO.lastGenPower,fwdReading) && ENSAYO.campoActivo) 
            % Si no estem amplificant: 
            % Fem 3 lectures per veure si s'actualitza. 
            %  - Si no s'ha actualtizat: amplificador parat, porta oberta, wattímetre 
desconnectat, etc... --> posar pausa i treure RF 
            %  - Si s'ha actualitzat: el wattímetre ha tardat en respondre 
            for c = 1:4 
                [fwdReading, revReading] = testFunctions.readPower(app, ENSAYO.fActual); 
                lvlReading = testFunctions.readTestLevel(app, ENSAYO.fActual); 
                data.fwdReading = fwdReading; data.revReading = revReading; data.lvlReading = 
lvlReading; 
                if(testFunctions.checkAmpGain(ENSAYO.lastGenPower,fwdReading)) 
                    break 
                end 
                pause(0.03*c); %Esperem 30 ms, 60 ms, 90 ms, 120 ms 
            end 
  
            if(testFunctions.checkAmpGain(ENSAYO.lastGenPower,fwdReading)) 
                % Tot ha anat bé 
            elseif ~ENSAYO.campoActivo 
                disp('Se ha desactivado RF durante ensayo'); 
                % ACABAR 
            else 
                % Algo no funciona bé!!!+ 
                warning('Amplifier might be not connected'); 
                uiFuncs.textArea_add(app, 'Amplifier might be not connected'); 
                if(CONFIG.SET_PAUSE_WHEN_AMPLIFIER_FAILS) 
                   disp('Posem pausa automàticament..'); 
                   targetachieved = 0; 
                   execTime = -1; 
                   ENSAYO.setPause = 1; 
                   return; 
                end 
            end 
        end 
        %% Càlcul de potència del generador 
  
        levelingVector = [levelingVector; ENSAYO.lastGenPower, fwdReading, lvlReading]; 
        switch ENSAYO.baseLevelOn 
            case 'fwd' 
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                disp(['[LEVELING_FWD] lvlVect --> GEN: ', num2str(ENSAYO.lastGenPower), ' FWD: 
', num2str(fwdReading), ' TARGET: ', num2str(ENSAYO.targetFWD)]);           
                [newGenPower, levelingFinished, targetachieved] = 
testFunctions.smartComputeNewGenPower(levelingVector, ENSAYO.targetFWD); 
            case 'gen' 
                disp(['[LEVELING_GENERATOR] lvlVect --> GEN: ', num2str(ENSAYO.lastGenPower), ' 
FWD: ', num2str(fwdReading), ' TARGET: ', num2str(ENSAYO.targetFWD)]); 
                levelingFinished = 1; 
                % Per veure si s'ha aconseguit el target, mirem que no s'hagi limitat en 
potència o qualsevol cosa 
                if((ENSAYO.lastGenPower <= ENSAYO.genPower + LEVELING_RANGE_HIGH) && 
(ENSAYO.lastGenPower >= ENSAYO.genPower - 0.05)) 
                    targetachieved = 1; 
                else 
                    targetachieved = 0; 
                end 
            case 'field' 
                disp(['[LEVELING_FIELD] lvlVect --> GEN: ', num2str(ENSAYO.lastGenPower), ' 
FWD: ', num2str(fwdReading), 'LVL: ', num2str(lvlReading),' TARGET: ', 
num2str(ENSAYO.nivelCampo)]);    
                % Comprovem k-Factor 
                diferenciaP = fwdReading - ENSAYO.targetFWD; % Diferencia entre lectura de FWD 
i potència de Calibració (adaptat a 3 V, 10 V, etc.). 
                if((~ENSAYO.isCalibration) && (diferenciaP >= 10*log10(ENSAYO.kFactor))) 
                    disp('Limiting by k-Factor!!!'); 
                    levelingFinished = 1; 
                    targetachieved = 1; 
                else 
                    [newGenPower, levelingFinished, targetachieved] = 
testFunctions.smartComputeNewGenPowerV(levelingVector, ENSAYO.nivelCampo); 
                end 
  
        end 
  
        if(~levelingFinished) %Quan s'ha acabat el leveling no cal que posem el nivell de nou 
            [ENSAYO.lastGenPower, data.code] = testFunctions.setPower(app, newGenPower);  
            pause(0.05); 
        end 
  
        if(doOnlyOneIteration) 
            levelingFinished = 1; 
        end 
  
        execTime = toc(timeIniciLeveling); 
    end 
end 
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Codi 5. Funció smartComputeNewGenpower() utilitzada en la funció de Leveling (calcula la nova 
potència de generador a injectar) 

function [newGenPower, levelingFinished, targetFWDachieved] = smartComputeNewGenPower(lvlVect, 
targetFWDpower) 
    global CONFIG; 
    global ENSAYO; 
    levelingFinished = 0;   
    targetFWDachieved = 0; 
    nIteracio = size(lvlVect,1); 
    %levelingVector = [levelingVector; lastGenPower, fwdReading]; MATRIU Nx2 
  
    %Comprovem si estme dins del limit 
    if ENSAYO.isCalibration 
        LEVELING_RANGE_HIGH = CONFIG.CALIBRATION_RANGE_HIGH; 
        LEVELING_RANGE_LOW = CONFIG.CALIBRATION_RANGE_LOW; 
    else 
        LEVELING_RANGE_HIGH = CONFIG.LEVELING_RANGE_HIGH; 
        LEVELING_RANGE_LOW = CONFIG.LEVELING_RANGE_LOW; 
    end 
  
    upperBound = targetFWDpower + LEVELING_RANGE_HIGH; 
    lowerBound = targetFWDpower - LEVELING_RANGE_LOW; 
    currentFWDpower = lvlVect(nIteracio,2); 
    lastGenPower = lvlVect(nIteracio,1); 
    if(currentFWDpower < upperBound && currentFWDpower > lowerBound) 
        newGenPower = lvlVect(nIteracio,1); 
        levelingFinished = 1; 
        targetFWDachieved = 1; 
        return; 
    end 
  
    %Si no, toca fer calculs: 
    targetFWDpowerAIM = targetFWDpower * 0.25 + (targetFWDpower + LEVELING_RANGE_HIGH) * 0.75; 
  
    if(nIteracio == 1) % Nomes ha fet una iteracio, aka, valor de la calibracio adaptat 
        dBtoIncrease = targetFWDpowerAIM - currentFWDpower; % Ja contmepla que el valor sigui 
inferior. 
        dBtoIncrease = min(dBtoIncrease, CONFIG.LEVELING_MAX_STEP_DB); 
        newGenPower = lastGenPower + dBtoIncrease; 
        return; 
    end 
  
    if(nIteracio < CONFIG.LEVELING_MAX_ITERACIONES) 
        incrementGEN = lvlVect(nIteracio,1) - lvlVect(nIteracio-1,1); 
        incrementFWD = lvlVect(nIteracio,2) - lvlVect(nIteracio-1,2); 
        incrementDBreal = incrementFWD - incrementGEN; %Idealment --> 0 dB 
  
        dBtoIncrease = targetFWDpowerAIM - currentFWDpower - incrementDBreal; 
        dBtoIncrease = min(dBtoIncrease, CONFIG.LEVELING_MAX_STEP_DB); 
  
        newGenPower = lastGenPower + dBtoIncrease; 
        return; 
    end 
  
    % Si s'ha passat del nombre de iteracions, busquem el valor de generador que feia la FWD 
mes propera i l'apliquem, ignorant limits (l'error sera menor a 0.1 dB!) 
    % És una mesura de seguretat per tal que el software no es quedi en un bucle infinit 
    vectorDiferenciasMinimas = lvlVect(:,2) - targetFWDpower; 
    [~, argmin] = min(vectorDiferenciasMinimas); 
    newGenPower = lvlVect(argmin, 1); 
    levelingFinished = 1; 
    targetFWDachieved = 0; 
end 
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Codi 6. Algoritme de càlcul de desviació pel mètode de potència constant 

function [devCode, vectorUniformitats] = EN61000_4_3_ConstantPower_CheckDeviation() 
    global CALIBRATION; 
    devCode = 0; 
    primerPunt = CALIBRATION.pointsData{1}.raw; 
    nFrecs = size(primerPunt, 1); %n de files 
    nPoints = CALIBRATION.ufaNpoints; 
    nPointsUniformitat = ceil(nPoints*CALIBRATION.deviationNpointsPercent/100); 
    uniformitatMinima_dB = CALIBRATION.deviationTolerancedB; 
    vectorUniformitats = []; 
    for iF = 1:nFrecs 
        % Per a cada freq. creem matriu temporal 
        % Primera fila: 1, 2, 3,... 9 
        % Segona fila: E1, E2, E3 ... E9 (si constant fwd) 
        % La potencia FWD i GEN i REV és la mateixa teòricament 
        targetdBVm = 20*log10(CALIBRATION.vectorFreqLevel(iF, 3)); 
        freq = primerPunt(iF,1); 
        rev = primerPunt(iF,5); 
        potenciaFWD = primerPunt(iF, 4); 
        potenciaGEN = primerPunt(iF, 2); 
        matrixE = zeros(nPoints, 2); 
        matrixE(:,1) = 1:nPoints; 
        for iP = 1:nPoints 
            temp = CALIBRATION.pointsData{iP}.raw; 
            matrixE(iP, 2) = temp(iF, 6); % els dBV/m 
        end 
  
        % Ordenem la matriu en ordre ascendent 
        [~,idx] = sort(matrixE(:,2), 'ascend'); 
        matrixESorted = matrixE(idx,:);  
  
        %Calculem uniformitat rangs possibles a 75% (5 per 12p i 3 per 9p) 
        uniformitatsAconseguides = []; 
        for c = 1:(nPoints-nPointsUniformitat+1) 
            uniformitat = abs(matrixESorted(c+nPointsUniformitat-1,2)-matrixESorted(c,2)); 
            uniformitatsAconseguides = [uniformitatsAconseguides, uniformitat]; 
            if(uniformitat <= uniformitatMinima_dB) 
                % l'index C sera el camp a utilitzar 
                break 
            end 
        end 
  
        %Aquí entrarem si hem utilitzat la última opció i no s'aconsegueix uniformitat 
        if (c == (nPoints-nPointsUniformitat+1)) && (uniformitat > uniformitatMinima_dB) 
            [uniformitat, argmin] = min(uniformitatsAconseguides); 
            c = argmin; 
            disp(freq) 
            disp('No sha aconseguit uniformitat.'); 
            devCode = 2; 
        else 
            devCode = 1; 
        end 
        vectorUniformitats = [vectorUniformitats, uniformitat]; 
  
        campSeleccionat = matrixESorted(c, 2); 
        dBincrementar = targetdBVm - campSeleccionat; 
  
        FWD_FINAL = potenciaFWD + dBincrementar; 
        GEN_FINAL = potenciaGEN + dBincrementar; 
        REV_FINAL = rev; 
  
        CALIBRATION.finalData.raw_leveling(iF, 1) = freq; 
        CALIBRATION.finalData.raw_leveling(iF, 2) = GEN_FINAL; 
        CALIBRATION.finalData.raw_leveling(iF, 3) = 10^((1/20)*targetdBVm); 
        CALIBRATION.finalData.raw_leveling(iF, 4) = FWD_FINAL;  
        CALIBRATION.finalData.raw_leveling(iF, 5) = REV_FINAL; 
    end 
    CALIBRATION.vectorUniformidad = vectorUniformitats; 
end 
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