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DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 
 
És un sistema de mesura d’interferències electromagnètiques conduïdes (es propaguen a 
través dels cables d’alimentació i dels d’interconnexió) en un equip sota proves (EUT). Es 
mesura tant la emissió com la immunitat d‘un equip per tal de comprovar que està sota els 
límits que marquen les normatives vigents.: 
Aquest sistema es troba a l’espai EMC2 
 
Els diferents elements del sistema: 

- Line Impedance Stabilization Network (LISN) (LISN PMM L1-150 M1 i LISN 
Electro-Metrics ANS-25/2) 
La funció principal d’una LISN és proporcionar una impedància precisa a la 
entrada d’alimentació de l’equip a mesurar (EUT) per a poder fer mesures 
repetides del soroll present al port de mesura. 

- Amplificador RF BONN BSA 0110-100 
- Analitzador d’espectres Tektronix 2712 
- Generador de senyal R&S SML03    
- Generador de senyal Anapico APSIN6010 HC 
- Preselector Tektronix 2706 
- Limitador de transitoris TEKTRONIX-ELECTROMETRICS EM – 7600/TRL-30 
- Power Meter AR PM2002 
- Sonda d’injecció de current Solar Electronics TYPE 9121-1N 
- Sonda RF de current Solar Electronics TYPE 9123-1N 
- Ordinador personal de control i mesura  
- Pla de Terra 
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PROCEDIMENTS OPERATIUS 
 
Els  principals procediments tècnics de treball de les mesures que es realitzen amb aquest 
sistema estan elaborats i revisats pel personal tècnic i responsables del Grup de Compatibilitat 
Electromagnètica  de la UPC, i son: 

• PT 55016-2-1 EMI COND (PT1) 
• PT12 55022 EMI COND (PT12) 
• PT 55025 AUTOS (PT13) 
• PT 61000-4-6 IMM COND (PT8) 

 
 
Els documents electrònics d’aquests procediments es troben emmagatzemats a l’estructura 
Intranet del Grup de Compatibilitat Electromagnètica. El vincle és el següent: 
\\ieb-srv1.upc.es\dospriv\I+D\EMC\GCEM\Eines GCEM\Procediments de mesura\ 

 
Els documents en paper es troben custodiats pel personal tècnic del mateix GCEM. 

 
 
 
 
 
 
 
 

file://ieb-srv1.upc.es/dospriv/I+D/EMC/GCEM/Eines%20GCEM/Procediments%20de%20mesura/
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DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AÏLLADA 
 
Dues línies elèctriques (monofàsica 220V i trifàsica 380 V) que arriben al espai EMC2 disposen a capçalera de dos transformadors 
d’aïllament de 25 A i 40 A de corrent respectivament. 
La finalitat d’aquest transformadors és aïllar a aquestes línies de les pertorbacions que pugui transportar la xarxa elèctrica. Aquestes 
línies són les que alimentaran els equips a mesurar (EUT) 
Les preses aïllades i no aïllades murals disposen d’un pilot lluminós de monitorització; si està apagat, reviseu les proteccions de 

capçalera.  

Més informació sobre la instal·lació elèctrica es pot trobar a: 
PdT-P-710.230.012 - Mesures d'emissió i immunitat a la cambra anecoica 

 
 

Preses monofàsiques amb 
aïllament (vermelles) i sense 

aïllament (blanques) 
Transformador d’aïllament monofàsic 
i proteccions de sortida (cap a l’espai 

EMC2) 

http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.012.pdf


PROCEDIMENTS DE TREBALL DE PROCÉS / OPERACIÓ 
 

 
 

 

 

Mesura d’emissions conduïdes amb LISN i limitador de transitoris 
CAMPUS NORD CENTRE ETSETB 2 3 0 
DEPARTAMENT Enginyeria Electrònica 7 1 0 
LABORATORI / TALLER / SECCIÓ Laboratori d’EMC i Seguretat Elèctrica 

CODI PdT-P-710.230.011 EDIFICI C4 PLANTA S01 NÚM. PORTA L01 Data: maig 2020 Revisió: 1.1 Pàg: 4 de 7 
 
 

ADVERTÈNCIES DE SEGURETAT – LISN Electro-Metrics ANS-25/2 
• El cable terra del EUT i el cable de terra EMC s’han de connectar al punt de terra de la LISN 
• Verifiqueu que la LISN està endollada a un dels endolls vermells (endolls procedents del transformador 

d’aïllament) de la paret. 
• El terra de seguretat del cantó d’entrada d’alimentació de la LISN ha de ser connectat en primer lloc. Un cop 

acabat les mesures, s´ha de desconnectar l´últim.                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ADVERTÈNCIES DE SEGURETAT – LISN PMM L1-150 M1 
• Aquest equip no té protecció contra sobrecorrent. Ha de ser connectat a una toma de corrent amb la protecció 

adequada. 
• Connecteu sempre l’aparell a terra. 
• Per a prevenir el possible risc d’electrocució, no tregui cap coberta, panels o proteccions instal·lades de l’equip.  
• Per a evitar un xoc elèctric perillós: 

o Els terminals de terra (2 i 5) de l’equip han de estar connectats al terra de la instal·lació abans de 
qualsevol operació amb voltatge per sobre de 40 V. 

o No utilitzi l’equip sense aplicar les cobertes de seguretat sobre el terminals actius de connexió. 
Cada tap està fet en niló i té una forma per a mantenir el cable actiu en la posició correcte durant la 
operació; el cable actiu ha de sortir del tap per la banda indicada amb una fletxa tant al panell frontal com 
al posterior. 

 

Panell frontal Panell posterior Taps de protecció 
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RISCOS 
 

- Degut a l’elevat nombre de circuits elèctrics de la instal·lació, la variabilitat d’equips a mesurar i la naturalesa de les 
mesures, existeix el risc de xoc elèctric. 
 

- En moltes ocasions els EUT son d’elevat pes i la seva manipulació pot ocasionar lesions si no es segueixen els 
procediments adequats.         
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) A UTILITZAR i NORMATIVA A CONSULTAR 
 

Guants 
- Guants de protecció contra el risc elèctric a l’hora de manipular connexions elèctriques i els contactes vius 

de les LISN. 
- Guants de risc mecànic a l’hora de manipular càrregues. 

 
Normativa 
NSH 001 - Normes generals de seguretat i higiene en laboratoris 
NSH 003 - Ordre, neteja i manteniment 
NSH 004 - Escales fixes 
 
NSH 103 - EPI: Guants de protecció 
 
NSH 203 - Escales manuals 
 
NSH 501 - Feines sense tensió 
NSH 502 - Posada a terra i en curtcircuit 
NSH 503 - Feines elèctriques - Maniobres, mesuraments, assaigs i verificacions 
NSH 504 - Tasques elèctriques - Les 5 regles bàsiques 
NSH 505 - Tasques elèctriques - Les 5 regles complementàries 
 
Manipulaciò de càrregues 
 
Consulteu l’apartat d’EPIs del procediment PdT-P-710.230.007 - Mesures bàsiques de seguretat a seguir - 
Mecànica cat  

 

 

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-001.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-003.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-004.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-203.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-501.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-502.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-503.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-504.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-505.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.007.pdf
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ABANS DE OPERACIÓ DURANT OPERACIÓ 
 

- Prepareu el procediment de mesura, seguint les instruccions dels 
procediments tècnic interns.  

- Utilitzeu els EPIs necessaris per a les diferents operacions. 
- Comproveu les proteccions elèctriques de totes les línies que hi 

necessitareu. 

 
- Monitorització del progrés de les mesures. 
- Davant de qualsevol mal funcionament, bàsicament de tipus elèctric, 

desconnecteu les proteccions implicades en el problema. 
 

        
 

MANTENIMENT, ORDRE I NETEJA 
- Mantingui en ordre el lloc de treball, el desordre augmenta el risc d'accident.  
 
- Mantingui les eines i accessoris ordenats i nets a fi de treballar millor i de forma més segura.  
 
- Davant de qualsevol mal funcionament de qualsevol aparell, comuniqui la situació al responsable del laboratori.  
 
- La zona de treball i les immediacions de la zona de mesura hauran d’estar netes i lliures d’obstacles.   
 
- Les avaries de tipus elèctric, només poden ser investigades i reparades per personal especialitzat. A la menor anomalia d’aquest tipus, s’ha de desconnectar 
l’element espatllat, posar-li un cartell de “EQUIP ESPATLLAT” i avisar al personal especialitzat.   
 


