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1 DIRECŢII ŞI COMPETENŢE PROFESIONALE. DOMENII DE COMPETENŢĂ 
COMPLEMENTARE INGINERIEI ELECTRICE  

Candidata a absolvit Facultatea de Electrotehnică a Universității Tehnice din Cluj-
Napoca, specializarea Electrotehnică Generală, obținând diploma de licenţă de merit ca 
inginer electric în anul 1999 (lucrarea de diplomă realizată la Katholieke Universiteit 
Leuven, Belgia – program Socrates-Erasmus). O continuare firească a reprezentat-o obținerea 
diplomei de studii aprofundate în specializarea Proiectarea asistată de calculator (CAD) în 
inginerie electrică (2000).  

Activitatea didactică a fost iniţiată în toamna anului 1999, în calitate de colaborator 
extern al Catedrei de Calculatoare a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, pe durata unui 
semestru (septembrie 1999 – februarie 2000), disciplina predată fiind Analiza şi sinteza 
dispozitivelor numerice. 

Din februarie 2000, candidata a fost angajată ca preparator universitar în cadrul 
Catedrei de Electrotehnică a Facultății de Inginerie Electrică din Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca, fiind responsabilă cu lucrările de laborator la disciplinele de Teoria circuitelor 
electrice şi Teoria câmpului electromagnetic. În luna octombrie a anului 2001, candidata se 
înscrie la doctorat și ia contact cu primele contracte de cercetare științifică, în calitate de 
membru al echipei de cercetare.  

În anul 2005, candidata ocupă, prin concurs, poziţia de şef de lucrări, devenind 
titulara cursului de Chestiuni speciale de electrotehnică.  

O componentă importantă a stagiului de doctorat al aplicantei a constituit-o 
oportunitatea dezvoltării tezei și în cadrul internațional, concretizată prin burse, stagii de 
studiu şi cursuri la Universități de prestigiu din străinătate [Universitatea de Ştiinţe Aplicate, 
Jyvaskyla, Finlanda (2006) - domeniul tehnologiei asistive, Universitatea de Medicină, 
Viena, Austria (2006, 2007) - domeniul calculului de camp electric indus în tesutul uman în 
timpul stimulării electrice şi magnetice funcţionale; studii experimentale]. Tot în această 
perioadă, înscriindu-se în linia preocupărilor academice de cercetare, se remarcă implicarea 
activă, ca membru în echipă, la 8 contracte sau proiecte de cercetare științifică, din care 
amintim câteva, cu subiecte în domeniul tezei de doctorat: “Cercetări teoretice şi 
experimentale privind comportarea materialelor electroizolante în scopul fundamentării 
studiilor de diagnoză şi predicţie inteligente”, Contract CEEX nr. 264/12.09.2006, Director: 
Prof. Doina Gavrilă, “Influenta câmpurilor electromagnetice asupra stabilităţii în 
funcţionare şi a performanţelor instalaţiilor de ardere”, Contract CNCSIS 1279/2006, 
Director de grant: Prof. Emil SIMION sau Impactul câmpurilor electromagnetice de natură 
antropică asupra ecosistemelor, Contract CEEX, nr. X2C37/2006, Director: Prof. Claudia 
Popescu. Toate contractele menţionate anterior s-au extins pe o durată de 3 ani. O importantă 
susţinere financiară a activităţii de cercetare doctorală s-a obţinut prin câştigarea de către 
candidată a grantului CNCSIS de tip Td intitulat „Software 3D pentru simularea stimulării 
electromagnetice a fibrelor nervoase”, Contract 33385/2004. 

Un moment important al carierei universitare a candidatei l-a constituit atribuirea 
titlului de Doctor în Inginerie Electrică (Ordinul Ministrului nr. 1418 din 29 Iunie 2007), în 
urma susținerii tezei cu titlul „Contribuţii privind studiul şi optimizarea tehnicii de stimulare 
magnetică a sistemului nervos”. Obținerea titlului academic de conferențiar universitar, în 
anul imediat următor (2008), a venit ca o confirmarea a experienței de predare și cercetare 
dobândite și a oferit oportunitatea pentru următorii pași: conducerea colectivelor de cercetare 
și coordonarea lor în cadrul proiectelor și contractelor de cercetare științifică.  

Temele contractelor/proiectelor au fost alese atât din domeniile de cercetare de interes 
ale candidatei, dar și din interacțiunile acesteia cu alte instituții educaționale (universități sau 
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institute de cercetare), precum și cu agenți economici (în principal firme de aparatură 
medicală), atât din țară, cât și din străinătate. Astfel, acestea s-au axat pe:  

• Modelarea şi determinarea câmpului electromagnetic, cu aplicaţii în ingineria 
biomedicală sau în studiul interferenţelor dintre LEA şi conducte metalice; 

• Cercetări teoretice şi experimentale privind comportarea materialelor electroizolante.  
În acest sens, de un real folos au fost participările la conferințele naţionale şi 

internaționale (SNET 2008 (Bucureşti), ATEE 2015, 2013 şi 2011 (București), CEFC 2008 
(Atena – Grecia) și 2012 (Oita - Japonia), MEDICON 2007 (Ljubliana – Slovenia), 
SIELMEN 2005 şi 2015 (Chișinău), EHE 2011 (Coimbra – Portugalia), ESBME 2006 (Patras 
- Grecia), EUROCON 2007(Varșovia - Polonia), EUROEM 2008 (Lausane – Elveția), 
ANCME 2000 și 2003 (Gent – Belgia), ISEM 2005 (Bad Gastein – Austria), Meditech 2007 
și 2011 (Cluj-Napoca), BIODEVICES 2008 (Funchal – Madeira, Portugalia) și BIOMED 
2008 (Innsbruck – Austria)), sau vizitele de studiu și stagiile de cercetare la alte universități 
sau firme cu departamente de cercetare din ţară şi străinătate (Universitatea de Medicină din 
Viena – 2008, 2009, 2010, 2011, Firma ACEP – France – 2011, 2012).  

Din enumerarea celor de mai sus sunt relevate direcțiile de cercetare și predare ale 
candidatei:  

− Electrotehnică (Teoria câmpului electromagnetic, Teoria circuitelor electrice) 
− Modelarea numerică a circuitelor electrice 
− Stabilirea caracteristicilor electrice ale unor materiale dielectrice 

Preocupările de cercetare au avut la bază formarea candidatei din perioada de 
doctorat, dar și contractele de cercetare în care aceasta a fost implicată (15 contracte în total), 
mai ales cele două contracte de cercetare câștigate prin competiție, în care a fost director de 
proiect. Rezultatele și experiența acumulate de-a lungul acestor cercetări din perioada post-
doctorală (2007 – prezent) s-au materializat în 4 cărți și 52 de articole științifice publicate în 
reviste internaționale / naționale sau prezentate la conferințe internaționale de prestigiu. Nu 
este de neglijat nici activitatea de îndrumare a studenților pentru realizarea lucrărilor de 
licență și disertație, sau implicarea activă în temele de cercetare ale unor doctoranzi din 
colectivul de Electrotehnică, activitate vizibilă prin lucrările științifice rezultate ca urmare a 
acestor colaborări. Experiența dobândită este valorificată și ca recenzor/editor la reviste 
științifice de prestigiu sau la conferințe științifice internaționale de largă recunoaștere.  

Temele și subiectele de cercetare abordate au implicat, întotdeauna, domenii 
complementare (Inginerie Electrică, Inginerie Medicală, Proiectare asistată de calculator, 
etc.), necesitând din partea candidatei cunoştinţe interdisciplinare dobândite fie în timpul 
facultăţii, fie prin studiu individual, în perioada de pregătire doctorală.  

Competențele de cercetare ale candidatei, dezvoltate de-a lungul carierei universitare, 
pot fi grupate în două mari categorii, specifice proceselor moderne de evaluare:  
Competențe profesionale  

− Inginerie Electrică, cu specializare în Teoria circuitelor electrice, Teoria câmpului 
electromagnetic şi Materiale electrice; 

− Inginerie Medicală, cu specializare în Bioelectromagnetism; 
− Cunoștințe avansate ale metodelor și tehnicilor inginerești de cercetare multi- și 

intradisciplinare;  
− Utilizarea sofware-urilor specifice problemelor de cercetare studiate, cu accent pe 

pachetele software pentru modelarea şi simularea câmpului electromagnetic şi a 
pachetelor software pentru modelarea şi simularea circuitelor electrice. 

 
 
 
 

4 



                                          Laura Dărăbant – Teză de abilitare                   

Competențe transversale  
− Managementul proiectelor și a resurselor umane implicate - (Stabilirea scopului 

proiectului; Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului; Planificarea 
activităţilor şi jaloanelor proiectului; Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor 
operaţionale pentru proiect; Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect; 
Managementul riscurilor; Managementul echipei de proiect; Managementul 
comunicării în cadrul proiectului; Managementul calităţii proiectului)  

− TIC (Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor)  
 

2 MEMORIU ȘTIINȚIFIC ŞI TEHNIC AL ACTIVITĂȚII ȘI REZULTATELOR DE 
CERCETARE DIN PERIOADA DE DUPĂ CONFERIREA TITLULUI DE DOCTOR 
(MARTIE 2007 – 2016)  

 
Această teză de abilitare realizează o sinteză a activităţii de cercetare realizată de 

candidată după obţinerea titlului de doctor în domeniul Inginerie Electrică. Teza de doctorat a 
fost susţinută la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca în data de 16 martie 2007, iar titlul 
conferit cu acest prilej a fost confirmat prin ordinul ministrului nr. 1418 din 29 Iunie 2007. 
 

Principalele domenii de cercetare în care candidata şi-a adus contribuţia până în 
prezent pot fi grupate în: 

1. Dezvoltarea unor instrumente avansate de analiză, modelare numerică şi optimizare a 
tehnicii de stimulare magnetică a sistemului nervos 

2. Determinari teoretice şi experimentale privind stimularea magnetică a măduvei 
spinării 

3. Determinarea caracteristicilor electrice ale materialelor dielectrice ne-omogene prin 
simulare numerică şi analiză experimentală  

2.1 Dezvoltarea unor instrumente avansate de analiză, modelare numerică şi 
optimizare a tehnicii de stimulare magnetică a sistemului nervos 

2.1.1  Importanţa şi relevanţa conţinutului ştiinţific 

Evoluția constantă și spectaculoasă a medicinii a condus la descoperiri importante, ce au 
ca rezultat creșterea speranței de viață sau îmbunătățirea metodelor de diagnoză și a calității 
vieții – de exemplu pentru persoanele cu handicap. Acest lucru nu ar fi fost însă posibil fără 
lărgirea “frontierelor” tradiționale ale acestei științe prin aportul semnificativ al ingineriei, 
matematicii, informaticii etc. 

Una din noile direcții de cercetare interdisciplinară a primit denumirea de stimulare 
funcțională. Ea porneste de la constatarea faptului că răspunsul neuronului la un stimul extern 
este de natură electrică. Apare, astfel, ideea stimulării artificiale (pe cale electrică sau 
magnetică) a țesutului nervos. Cercetările în acest domeniu apar destul de recent [Hodgkin, 
Huxley – 1952], [McNeal – 1976], [Barker – 1985], și se bazează pe modele electrice 
echivalente ale fibrei nervoase, care iau în calcul atât proprietățile neuronului, cât și modul 
real (constatat experimental) de producere și propagare a impulsului nervos. 

Atât stimularea pe cale electrică cât și cea pe cale magnetică are ca efect producerea unui 
potențial de actiune în celulele excitabile prin crearea unui curent care determină ionii 
încărcați cu sarcină electrică să traverseze membrana celulară. Fiecare tip de stimulare 
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generează, însă, curentul în mod distinct, ceea ce poate conduce la efecte biologice 
substanțial diferite. 

Fenomenul fizic al stimulării pe cale magnetică a pătruns mult mai recent în neurologie. 
Acesta se bazeaza pe inducerea unui curent electric în țesutul nervos prin plasarea unei 
bobine parcursă de un curent electric, variabil în timp, în apropierea fibrei de stimulat.  

Pentru fiecare metodă de stimulare s-au stabilit avantaje și dezavantaje, precum și 
situaţiile când poate fi aplicată cu un maxim de eficacitate. 

Astfel, avantajele stimularii magnetice constau în posibilitatea unei excitări lipsită de 
durere, datorită faptului că nu există un curent electric care să traverseze pielea, fiind prin 
aceasta o metodă neinvazivă. De asemenea, câmpul electromagnetic poate traversa și straturi 
cu rezistivitate ridicată, cum ar fi craniul, permițând în acest fel stimularea, la fel de ușoară, 
atât la nivel cortical cât și a nervilor periferici plasati la mare „adâncime” față de suprafața 
pielii. 

În ultimii ani, interesul pentru stimularea pe cale magnetică a crescut considerabil, 
întrucat aceasta și-a dovedit utilitatea și aplicabilitatea atât ca instrument de diagnostic cât și 
de tratament. Fiind însă un “instrument” medical mai nou, cercetarea științifică în acest 
domeniu continuă să aducă îmbunătățiri substanțiale, în special prin determinarea locului 
exact al stimulării și prin direcţionarea stimulului spre zona de interes.  

Tehnica de stimulare magnetică poate fi aplicată atât pentru sistemul nervos central cât și 
pentru nervii periferici. Problema principală care apare constă, însă, în activarea selectivă a 
unei anumite zone (în cazul excitării corticale) sau a anumitui nerv sau grup de nervi dintr-un 
mănunchi (în cazul nervilor periferici). 

Soluțiile găsite pentru această problemă constau fie în design-ul special al bobinei de 
stimulare (a cărei geometrie s-a demonstrat a avea o importanță deosebită în ceea ce privește 
distribuția densității de current indusă în mediul conductor – țesutul uman), fie în utilizarea 
mai multor bobine de stimulare special proiectate și amplasate astfel încat zona activată să fie 
cunoscută cu precizie. 

Departe de a fi încheiate, cercetările din domeniul stimulării funcționale se îndreaptă cu 
pași repezi spre rezultate semnificative, legate de: 

• Recâștigarea uzului membrelor pentru persoane afectate de accidente; 
• Stimularea zonei corticale (a creierului), cu aplicații atât ca instrument de 

diagnosticare (de exemplu în scleroză) cât și de tratament (depresie); 
• Aplicații de mare precizie, care impun activarea selectivă a unei anumite fibre 

nervoase dintr-un mănunchi (urologie). 
 
Bibliografie: 
 

1. S. Goetz, T. Weyh, I. Afinowi, H. G. Herzog, “ Coil Design for Neuromuscular 
Magnetic Stimulation Based on Detailed 3D Thigh Model”, IEEE Transactions on 
Magnetics, vol. 50, no. 6, 2014.  

2. D. Poljak; M. Cvetković; V. Dorić;I. Zulim; Z. Đogaš et all., Integral equation models 
in some biomedical applications of electromagnetic fields: Transcranial magnetic 
stimulation (TMS), nerve fiber stimulation, 2016 International Multidisciplinary 
Conference on Computer and Energy Science (SpliTech),pp. 1-6, 2016.  

3. M. Lu; X.-Wei Dong; Sh. Ueno, Deep transcranial magnetic stimulation using 
deformed halo-circular assembly coil, 2016 Asia-Pacific International Symposium on 
Electromagnetic Compatibility (APEMC), Vol. 1, pp. 1103-1105, 2016. 

4. Schnabel V., Mathematical Models for Magnetic Stimulation, PhD Thesis, 2001. 
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5. Schnabel V., Struijk J., Calculation of Electric Fields in a Multiple Cylindrical 
VolumeCconductor Induced by Magnetic Coils, IEEE Transactions on Biomedical 
Engineering, Vol. 48, No. 1, 2001. 

6. Struijk J. J., Schnabel V., Influence of Parameter Variability on Stimulus Thresholds 
in Nerve Fiber Models, Proceedings of the 5th conf. of the IFESS, pp. 245-248, 2000. 

7. Roth Y., Zangen A., Hallett M., A Coil Design for Transcranial Magnetic Stimulation 
of Deep Brain Regions, J. Clin. Neurophysiol., Vol. 19, No. 4, pp. 361-70, August 
2002. 

8. Ruohonen J., Coil Optimization for Brain Magnetic Stimulation, Annals of 
Biomedical Engineering, Vol. 25, 1997. 

9. Rattay F., Analysis of Models for External Stimulation of Axons, IEEE Transaction on 
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2.1.2 Experienţa ştiinţifică a candidatei în domeniul 1 

 S-a urmărit crearea unor instrumente de calcul, necesare oricărei aplicații de stimulare 
magnetică. În acest sens, s-a trecut la modelarea mediului biologic și determinarea câmpului 
electric indus în țesut utilizând un instrument software propriu, bazat pe metoda diferențelor 
finite, implementat în utilitarul Matlab. Mediul biologic a fost reprezentat utilizând modele 
simplificate (semispațiu conductor pentru modelarea trunchiului, cilindru conductor pentru 
modelarea membrelor, sferă pentru modelarea capului). Fibra nervoasă s-a reprezentat sub 
forma unui cablu, în care proprietățile membranei celulare sunt modelate ca un circuit electric 
echivalent cu parametri distribuiți.  
 În vederea optimizării tehnicii de stimulare magnetică a sistemului nervos, s-a abordat 
tematica de cercetare legată de designul bobinelor utilizate în stimularea magnetică, în 
vederea atingerii a două deziderate majore [A.2.1.14, A.2.1.12, A.2.2.3, A.2.2.6, A.2.2.7, 
A.2, A.2.2.21, A.2.3.15]]: 
1) Focalizarea câmpului electric indus în țesut în timpul stimulării, pentru a fi realizată 
activarea selectivă a fibrelor nervoase vizate de aplicație și nu a unei zone întregi. În acest 
sens s-au evaluat mai multe forme de bobine, unele menționate în literatura de specialitate și 
altele proprii. 
2) Îmbunătățirea randamentului (foarte scăzut) cu care se realizează transferul de energie de 
la bobina de stimulare la țesutul țintă. În acest sens au fost evaluați parametrii energetici 
esențiali pentru acest transfer (energia electrică transferată, energia magnetică și mai ales 
încălzirea bobinei per puls – parametru deosebit de important în ceea ce privește stimularea 
magnetică repetitivă). Designul bobinei a fost îmbunătățit prin modul de distribuire a spirelor 
în interiorul bobinei. O altă contribuție importantă în domeniu a constat în reducerea timpului 
de calcul necesar determinării unor parametri ai bobinei de stimulare de formă atipică (în 
principal inductivitatea) utilizând instrumente hardware de calcul paralel – FPGA (în 
colaborare cu colegii de la catedra de calculatoare). 

Curentul electric variabil în timp, care va induce câmpul electric necesar aplicației de 
stimulare magnetică neuronală se stabilește în circuitul stimulatorului magnetic, aproximat 
printr-un circuit RLC serie funcționând în regim tranzitoriu.  

Dacă 
LCL

R 1
2

2
>






 , circuitul funcționează în regim tranzitoriu aperiodic, iar forma de 

undă a curentului printr-o bobină prin care se descarcă tensiunea inițială U0 cu care era 
încărcat condensatorul este de forma: 

 ( ) ( )ttLUI αωω −⋅= expsinh0    (1.1) 
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unde R/(2L)=α , 1/LC−= 2αω , 2ω' α1 / LC -= , C este capacitatea condensatorului și R și L 
sunt rezistența și inductivitatea bobinei.  

Dacă inegalitatea anterioară este inversată, circuitul funcționează în regim tranzitoriu 
oscilant, iar curentul se determină cu relația: 

 ( ) ( )
2

t
0I t U C e 1 t' sin '

'
−δ

 α  = ω + ω  ω  

   (1.2) 

Potrivit teoriei câmpului electromagnetic, câmpul electric în ţesut poate fi determinat 
prin intermediul potenţialului electric scalar ϕ şi a potenţialului magnetic vector A: 

φgrad
t
−

∂
∂

−=
AE  (1.3) 

Primul termen al câmpului electric este datorat direct fenomenului de inducţie 
electromagnetică, în vreme ce cel de-al doilea termen se datorează acumulării de sarcină pe 
interfaţa aer-ţesut.  

Algoritmul de calcul implementat începe prin determinarea primului termen al relaţiei 
(1.3), prin determinarea potenţialului magnetic vector [4], [7]: 

0
4

( ) zA( p, ) .
pbobina

N I t dt
µ ⋅

=
p ∫

  (1.4) 

unde vectorul zd  reprezintă elementul de lungime de-a lungul bobinei, vectorul p reprezintă 
distanţa de la elementul de lungime pe bobină până la punctul în care se determină câmpul 
electric, iar N reprezintă numărul de spire al bobinei. 

Pentru bobine având diferite forme, vectorul A poate fi calculat utilizând următoarea 
tehnică: conturul bobinei este discretizat într-un anumit număr de segmente egale ca lungime, 
iar potenţialul magnetic vector în punctul de calcul este determinat adunând contribuţia 
fiecărui segment la valoarea finală.  

   

0   

z   

dz   

h   

- z 1   

l 

r  

l-r 

z 2   

P 

p 

 
Fig. 1.1 Notații pentru determinarea potențialului magnetic vector produs de un segment 

conductor 
 
Considerând notațiile din figura 1.1 și faptul că segmentul conductor este străbătut de 

curentul I(t), potențialul magnetic vector creat de acest segment în punctul P poate fi scris, 
utilizând vectorii definiți anterior, ca: 

l
r

l
l

l
I(t)

rl

rlrllA
⋅

−

⋅
−+−

⋅⋅= ln
4
0

p
µ .  (1.5) 

 
Următorul pas al algoritmului de calcul constă în determinarea celui de-al doilea 

termen al relaţiei (1.3), cunoscând acum prima componentă a câmpului electric. Acesta 
depinde de geometria interfeței aer-țesut. În cazul modelării torsului, sau spatelui, această 
interfață se consideră plană. În cazul modelării membrelor, aceasta poate fi aproximată printr-
o suprafață cilindrică.  
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În ambele cazuri, condiția de frontieră care se impune constă în scrierea continuității 
componentei normale a densității de curent pe suprafața de separație aer-țesut: 

( )
( )

( )
( ) 0)( =⋅− nEE tesut

tesut
aer

aer ss     (1.6) 
Această condiţie este validă considerând că regimul câmpului electromagnetic este 

cvasistatic (frecvenţa f < 2500 Hz) şi deci variaţia în timp a sarcinii acumulate pe interfaţă 
este nulă. 

Câmpul electric creat de o suprafață încărcată cu o anumită densitate superficială de 
sarcină este 02 εερ rSE = , iar densitatea de sarcină, ținând cont de condiția enunțată 

anterior, se determină cu relația 
t∂

∂
⋅⋅⋅⋅−=

AnrS 02 εερ . 

În cazul în care interfața aer-țesut este cilindrică, al doilea termen al ecuației (1.3) se 
deremină calculând numeric potențialul electric scalar, ϕ, în interiorul domeniului rezolvând 
ecuaţia Laplace ( )0=∆φ  cu condiții de frontieră de tip Neumann. 

O problemă majoră ce apare în faza de proiectare a bobinelor de stimulare constă în 
determinarea inductivității acestora. Pentru forme simple (circulare), există formule de calcul 
analitic a acestui parametru. În cazul în care spirele bobinei sunt distribuite în spațiu, sau în 
cazul unor forme speciale ale spirelor, determinarea inductivității se realizează numeric. 

Inductivitatea se determină calculând integrala pe conturul bobinei a potențialului 
magnetic vector, considerând curentul ce parcurge bobina unitar: lA dL ⋅= ∫ . Această 
formulă permite determinarea inductivității bobinelor cu forme particulare, proiectate în 
vederea îmbunătățirii focalizării câmpului electric indus în țesut.  

Ideea de plecare constă în divizarea bobinei într-o serie de segmente de mici 
dimensiuni. Pornind de la această metodă, s-au dezvoltat două sisteme de calcul: 
• Primul este unul clasic, constând dintr-o implementare software în Matlab;  
• Cel de-al doilea constă în realizarea unei arhitecturi hardware care exploatează 

paralelismul intrinsec al problemei. Suportul fizic al acestei arhitecturi este un dispozitiv 
FPGA [A2.1.20, A2.1.22, A.2.1.26, A.2.3.3].  

Principala problemă a implementării software este timpul ei de execuţie. Bobinele 
sunt proiectate printr-un proces iterativ, de tip trial-and-error, iar această abordare devine 
nepractică dacă fiecare încercare necesită calcule care se întind pe câte o jumătate de zi. În 
plus, întrucât timpul de rulare creşte odată cu complexitatea bobinei, acest timp devine 
prohibitiv în cazul proiectării unor bobine de mari dimensiuni. Accelerarea hardware bazată 
pe utilizarea dispozitivelor FPGA poate constitui o soluţie împotriva gâtuirii (bottleneck) 
acestui proces de proiectare. 

Un dispozitiv electronic de tip FPGA (Field-Programmable Gate Array) este 
construit pe bază de semiconductori (un circuit integrat), şi conţine blocuri logice 
programabile, precum şi o reţea de interconectare care este şi ea, la rândul ei, programabilă. 
După fabricarea cipului FPGA, blocurile logice pot fi programate să efectueze funcţii simple 
sau complexe. Reţeaua de interconectare este structurată ierarhic, permiţând astfel 
interconectarea blocurilor logice în funcţie de necesităţile proiectantului sistemului, de o 
manieră oarecum asemănătoare plăcilor universale cu care se pot proiecta şi implementa 
sistemele logice digitale.  

În ultimii ani au fost create şi puse la dispoziţia comunităţii ştiinţifice internaţionale 
mai multe biblioteci de operatori în virgulă mobilă (floating-point) pentru dispozitivele 
FPGA. În cadrul acestei lucrări, s-a folosit utilitarul FPLibrary, redenumit ulterior FloPoCo,  
dezvoltat la École Normale Supérieure de Lyon / INSA Lyon, Franţa 
(http://flopoco.gforge.inria.fr/) sub licenţă open-source. De asemenea, circuitele FPGA 
utilizate sunt cele fabricate de firma Xilinx. 
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În figura 1.2 este prezentată o diagramă bloc a sistemului proiectat. Schema conţine 
trei blocuri principale. Cel mai important bloc este cel care cuprinde pipeline-ul; acesta 
primeşte valorile, efectuează calcule asupra lor şi, în etajul său final, le acumulează. 

Coordonatele sunt stocate într-o memorie Block RAM. Logica de sincronizare, care 
furnizează datele pipeline-ului, este implementată într-o interfaţă specială.  

Această implementare prezintă avantajul de a accelera foarte mult calculele, reducând 
timpul de calcul şi, totodată, scurtând durata procesului de proiectare. Performanţele şi 
fezabilitatea implementării hardware depind, în mare măsură, de suportul fizic ales. În cazul 
de faţă, platforma hardware aleasă a fost o placă produsă de firma Digilent Inc., populată cu 
un dispozitiv FPGA Xilinx Virtex2PRO30. Proiectul ocupă aproape tot spaţiul disponibil în 
acest cip FPGA şi rulează la o frecvenţă operaţională de 137 MHz (aceasta este valoarea 
maximă a frecvenţei raportată de instrumentele software de susţinere a proiectării cu 
dispozitivele FPGA Xilinx, suită numită Xilinx ISE). Aceasta a permis obţinerea unei creşteri 
de performanţă de cel puţin două ordine de mărime faţă de implementarea software. 

 
Fig.1. 2. Arhitectura sistemului hardware 

 
Inductivitatea proprie a circuitului, divizat în n părți, poate fi determinată cu formula 

(1.7). Aici se adună inductivitățile proprii ale fiecărui segment în parte cu inductivitățile 
mutuale între toate segmnetele bobinei: 

( )kiforMLL
n

k

n

i
ki

n

k
k ≠+= ∑∑∑

= ==

,
1 11

. (1.7) 

Inductivitatea proprie a unui conductor drept scurt, cu secțiune circulară, la frecvențe 
reduse este: 











−

p
+−

p
µ

= 2

2
0

445
128

4
32

2 l
r

l
r

r
llnlL . (1.8) 

unde l este lungimea conductorului și r raza secțiunii acestuia. 

Interfaţa pipeline-ului (primeşte datele din 
memorie şi le transmite pipeline-ului) 

  

  

  

Pipeline 
  

  

  

Blocul de memorie 
care conţine 
coordonatele 

punctelor (X, Y, Z) 

Acumulatorul 

Rezultatul produs 
de pipeline 

Rezultatul 
final  64 
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Inductivitatea mutuală dintre doi conductori drepți ce converg într-un punct se evaluează cu 
relația: 







−+
++

+
−+
++

ϕ
p

µ
=

abc
cbalnb

bac
cbalnacosM

4
0 . (1.9) 

Mărimile ce intervin în formulă sunt reprezentate în figura 1.3, unde a și b reprezintă 
lungimile conductoarelor și φ unghiul dintre ele. 

 

a 

b 
c 

ϕ 

 
Fig.1. 3. Determinarea inductivității mutuale dintre două conductoare convergente 

 
Pentru cazul general, se consideră două segmente conductoare plasate în spațiu. 

Primul segment are capetele de coordonate (xa, ya, za) și (xb, yb, zb), în vreme ce cel de-al 
doilea segment se află între punctele de coordonate (xc, yc, zc) și (xd, yd, zd), figura 1.4.  

 
Fig.1. 4. Două segmente conductoare în spațiu 

 
Pe cel de-al doilea segment se consideră un punct de coordonate (x, y, z). Ecuația 

parametrică a celui de-al doilea segment este: 
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )








−+=
−+=
−+=

szzzsz
syyysy
sxxxsx

cdc

cdc

cdc . (1.10) 

Date fiind coordonatele geometrice enunțate anterior, inductivitatea mutuală dintre 
aceste două segmente se determină utilizând formula lui Neumann. Pentru două circuite Γ1 și 
Γ2, aflate într-un mediu omogen de permeabilitate µ, fluxul magnetic mutual Φ21 este: 

∫ ∫
Γ Γ

==Φ
2 2

2212121
S

lAS ddB . (1.11) 

Întrucât circuitele Γ1 și Γ2 au forma a două segmente, fluxul mutual poate fi 
determinat integrând potențialul magnetic vector creat de primul segmnet de-a lungul celui 
de-al doilea. Ținând cont de valoarea potențialulului magnetic vector creat de un segment 
conductor într-un punct (relația (1.5)), inductivitatea mutuală poate fi calculată utilizând 
expresia (1.12): 

∫
Γ

⋅⋅
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Vectorii din ecuația (1.12) sunt: 
( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( ) ;
2

skji
skjil

dzzyyxx
dsz'sy'sx'd

dcdcdc ⋅⋅−+⋅−+⋅−=
=⋅⋅+⋅+⋅=
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( ) ( ) ( ) kjil ⋅−+⋅−+⋅−= ababab zzyyxx1 ; 
( )( ) ( )( ) ( )( ) kjir ⋅−+⋅−+⋅−= aaa zszysyxsx ; 

( )( ) ( )( ) ( )( ) kjirl ⋅−+⋅−+⋅−=− szzsyysxx bbb1 ; 
în vreme ce coordonatele x, y, z sunt exprimate în funcție de parametrul s, potrivit ecuației 
(1.10). Limitele integralei din ecuația (1.12) sunt date de [ ]1,0∈s . 

În vederea evaluării eficienței transferului de energie de la bobina stimulatorului 
magnetic către țesutul de stimulat, ne-am axat pe stimulatoare care au un timp de creștere a 
curentului I(t) de la 0 la valoarea maximă fix, ceea ce este suficient pentru a compara între ele 
diferite stimulatoare. 

Valoarea inductivității bobinei, L, poate fi evaluată cu algoritmul descris anterior. 
Rezistența bobinei este: 

∑
=

−=
N

i
i

rAR
1

12pη , (1.13) 

unde A este aria secțiunii transversale, η rezistivitatea firului și ri raza spirei i. 
Date fiind valorile lui L și R, capacitatea C se obține punând condiția ca timpul de 

creștere a curentului să fie fix (t=70µsec). Datorită acestei condiții, dI/dt - care apare în 
ecuația (1.3) întrucât A este direct proporțional cu I - se poate înlocui cu LUdtdI t // 00 == . 
Presupunând că activarea fibrei nervoase are loc pentru o anumită valoare a intensității 
câmpului electric E, se obține U0, valoarea tensiunii inițiale cu care trebuie încărcat 
condensatorul pentru a se produce activarea. 

Energia disipată în circuit pe durata unui puls de durată t∆  este: 

∫
∆

=
t

J dttIRW
0

2 )( . (1.14) 

 Valoarea maximă a energiei magnetice înmagazinate în bobină, WB, necesară pentru a 
induce în țesut un câmp electric de intensitate fixată este: 

2

2
1

peakB LIW = . (1.15) 

Încălzirea bobinei după un puls de durată t∆  este (în absența răcirii forțate): 

∫
∆

=∆
t

dttI
Ac

T
0

2
2 )(

s
η . (1.16) 

unde η este rezistivitatea, s densitatea, c căldura specifică și A aria secțiunii transversale a 
firului de cupru al bobinei. 

Aceste trei mărimi se vor evalua în continuare pentru a stabili eficiența transferului de 
energie de la bobina de stimulare către țesutul țintă. 

Pe baza considerentelor teoretice expuse, s-a trecut la investigarea unor bobine de 
stimulare proiectate astfel încât să îmbunătățească focalizarea câmpului electric indus. 
Considerând o bobină cu N spire, bobinele “Slinky-k” sunt generate înclinând în spațiu aceste 
spire la unghiuri succesive de ( )1/180x −ki  grade, unde i = 0, 1,…, k-1. Dacă notăm cu I 
curentul ce străbate această bobină, atunci porțiunea centrală a bobinei este străbătută de 
curentul total N x I. Cu această definiție, bobina circulară este considerată a fi o bobină 
“Slinky-1”, iar bobina având forma cifrei 8 o bobină “Slinky-2”. 

Pentru început s-a considerat un set de 5 bobine cu același număr de spire (8) și 
aceeași rază a spirelor (a = 38.1 mm). Numărul de spire pe fiecare buclă este 8, pentru bobina 
“Slinky-1”, 4-4 pentru “Slinky-2”, 2-4-2 pentru “Slinky-3”; 2-2-2-2 pentru “Slinky-4” și 1-2-
2-2-1 pentru “Slinky-5”. Pentru fiecare bobină s-a utilizat ecuația (1.3) pentru a determina 
câmpul electric total de-a lungul dreptei de ecuație y = 0 (axa Ox). Rezultatele obținute sunt 
reprezentate în figura 1.5. Se observă că intensitatea câmpului electric indus sub punctul 

12 



                                          Laura Dărăbant – Teză de abilitare                   

central al bobinei crește foarte mult în cazul bobinelor Slinky-4 și 5 față de celelalte bobine 
din aceeași familie, deci acestea conduc la o mai bună focalizare a câmpului electric indus. 

 
Fig. 1.5. Distribuția câmpului electric indus pentru un set de bobine Slinky de la 1 la 5 

 
În continuare, s-a urmărit stabilirea modului în care dimensiunea și poziția spirelor 

(profilul bobinei) influențează parametri energetici ai acesteia – atât pentru o bobină 
circulară, cât și  pentru una Slinky-4. În acest sens, s-a estimat intensitatea câmpului electric 
indus într-un punct țintă datorită curentului electric ce parcurge o singură spiră circulară. 
Raza spirei este r, iar distanța de la aceasta până la punctul țintă este d – figura 1.6. Punctul 
țintă se găsește la distanța radială R de axa spirei. Variația în timp a curentului se consideră 
egală cu 100A/μs. 

 

     
 
 

a)                                                                                  b) 
Fig. 1.6. a) Bobina Slinky-4 și punctul țintă. Distanța dintre bobină și interfața aer-țesut 

este de 5mm; b) Distribuția pe nivele a spirelor în interiorul unei bobine circulare 
 

Din figura 1.7 se poate trage concluzia că spira cu raza cea mai mare, aflată cel mai 
aproape de punctul țintă, induce câmpul electric având intensitatea cea mai mare în punctul 
țintă. De aceea, pentru bobine circulare simple, profilul bobinei ar trebui să imite 
comportamentul din figura 1.7 (numărul de spire ar trebui să scadă odată cu creșterea 
distanței dintre nivelele bobinei și punctul țintă). 

d ţesut 

aer 
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Fig. 1.7. Intensitatea câmpului electric indus în punctul țintă datorită unei singure spire 

filamentare 
 

Pe baza concluziei precedente, s-a urmărit stabilirea modului în care profilul unei 
bobine Slinky-4 influențează parametrii săi energetici.  

Pentru o bobină Slinky-4, având 3-1-1-3 spire/buclă, calculele s-au efectuat 
considerând că activarea fibrei nervoase se produce atunci când intensitatea câmpului electric 
indus în punctul țintă atinge valoarea prag de 100V/m. S-a determinat, deci, câmpul electric 
indus într-un punct situat la 5mm în interiorul țesutului (distanța totală dintre bobină și 
punctul țintă este 10mm), și s-a evaluat variația energiei jouleene și magnetice, în funcție de 
raza buclelor. Rezultatele sunt prezentate în figura 1.8, observându-se că valoarea optimă a 
acestei raze – cea care duce la cel mai mic consum de energie, este de aproximativ 30mm. 
Pentru această valoare, energia magnetică folosită este minimă, și deși energia jouleeană 
continuă să scadă odată cu creșterea acesei raze, această scădere nu mai este semnificativă. 

 
Fig. 1.8. Variația energiei consumate de o bobină Slinky-4 în funcție de raza buclelor 

 

În continuare, s-au considerat 25 de configurații distincte ale unei bobine Slinky-4 
având mai multe spire (70). Toate aceste configurații respectă structura bobinei Slinky-4 
studiată anterior (care s-a stabilit că induce un câmp electric mai focalizat decât alte geometrii 
de bobine), având mai multe spire pe buclele de pe direcție orizontală (buclele 1 și 4) decât pe 
cele înclinate (buclele 2 și 3). În toate cazurile, s-au considerat 25 de spire pe fiecare din cele 
două direcții orizontale și câte 10 spire pe fiecare din cele două înclinate (un total de 70 de 
spire). Aceste bobine mai mari sunt necesare întrucât majoritatea stimulatoarelor magnetice 
au nevoie să includă în circuitul lor bobine cu inductivități mai mari de 50μH. Inductivitatea 
unor asemenea bobine, cu un număr mare de spire, se calculează într-un interval de timp 
destul de mare (câteva ore) utilizând implementarea software a algoritmului descris, însă 
implementarea hardware poate rezolva această problemă în mai puțin de un minut. 

Prametrii geometrici ai bobinei sunt: raza exterioară a fiecărei bucle – 30mm, raza 
firului – 1mm și grosimea stratului izolator dintre două spire succesive – 0,2mm. 
Considerând acum pragul de activare egal cu 60V/m în punctul țintă – aflat la 10mm sub 
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centrul bobinei, tabelul 1.1 prezintă parametrii energetici evaluați pentru aceste bobine. 
Coloana corespunzând configurației bobinei din acest tabel redă modul de distribuire a 
spirelor doar în interiorul buclelor 1 și 2 ale bobinei, deoarece bucla 3 este simetrică cu bucla 
2, iar bucla 4 este simetrică cu bucla 1. De exemplu, configurația optimă, evidențiată în tabel, 
are pe prima buclă: 11 spire pe primul nivel, 8 pe cel de-al doilea și 6 pe cel de-al treilea; pe a 
doua buclă sunt distribuite: 4 spire pe primul nivel, 3 pe cel de-al doilea și una pe al treilea. 
Figura 1.9 redă modul de distribuire a spirelor în interiorul acestei bobinei. 

 
Tabelul 1.1. Parametrii energetici ai unui set de bobine Slinky – 4, pentru 25 de configurații 

disctincte 
Configurație L (μH) C (μF) Ivârf (A) WJ (J) WB (J) ΔT (°C) 
5,5,5,5,5 – 5,5 100,3 20.258 369.5642 1.4882 6.8494 0.0094 
5,5,5,5,5 – 4,3,3 103,7 19.586 362.4022 1.4527 6.8097 0.0090 
7,6,6,6 – 5,5  93.3 21.8 357.7678 1.3524 5.9711 0.0088 
7,6,6,6 – 4,3,3 98.7 20.587 350.1528 1.3165 6.0507 0.0084 
8,7,5,5 – 5,5 90.8 22.412 360.2231 1.3624 5.8911 0.0089 
8,7,5,5 – 4,3,3 96.2 21.132 352.5096 1.3261 5.9770 0.0085 
8,7,6,4 – 5,5 90.3 22.538 361.0413 1.3659 5.8853 0.0089 
8,7,6,4 – 4,3,3 93.8 21.685 353.2233 1.3280 5.8516 0.0086 
8,7,7,3 – 5,5 89.5 22.741 363.7414 1.3784 5.9208 0.0091 
8,7,7,3 – 4,3,3 91.7 22.191 355.7584 1.339 5.803 0.0087 
9,7,5,4 – 5,5 89.1 22.846 364.6786 1.3853 5.9247 0.0091 
9,7,5,4 – 4,3,3  93.3 21.801 356.7318 1.347 5.9366 0.0087 
10,5,5,5 – 5,5 86.3 23.604 368.3421 1.4067 5.8544 0.0093 
10,5,5,5 – 4,3,3 91.7 22.186 360.3239 1.3611 5.9529 0.0089 
10,6,6,3 – 5,5 84.6 24.087 370.9473 1.4179 5.8206 0.0094 
10,6,6,3 – 4,3,3 88 23.142 362.6989 1.3773 5.7882 0.0090 
11,8,6 – 5,5 76.7 26.61 364.9574 1.3175 5.108 0.0091 
11,8,6 – 4,3,3 80.3 25.403 355.7643 1.2859 5.0817 0.0087 
10,8,7 – 5,5 79.1 25.786 365.0187 1.3294 5.2696 0.0091 
10,8,7 – 6,4 78.5 25.987 365.891 1.3329 5.2546 0.0092 
10,8,7 – 4,3,3 82.8 24.621 355.8257 1.2973 5.2417 0.0087 
9,8,8 – 5,5 80.4 25.361 363.0393 1.3207 5.2983 0.0090 
9,8,8 –  4,3,3 84.1 24.233 353.9403 1.289 5.2678 0.0086 
10,9,6 – 5,5 77.8 26.226 367.5051 1.3417 5.2538 0.0092 
10,9,6 – 4,3,3 83.4 24.43 358.3462 1.2981 5.3548 0.0088 

 
Se poate observa că distribuția spațială a spirelor poate juca un rol semnificativ în 

îmbunătățirea transferului energetic de la bobină la țesutul țintă. Se remarcă faptul că energia 
disipată în circuit este cu 15% mai mică pentru cea mai eficientă bobină față de cea mai puțin 
eficientă, iar încălzirea per puls este și ea cu 8% mai redusă. 
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Fig. 1.9. Structura internă a unei bobine Slinky-4 optimizate (cea subliniată în tabelul 1.1) 
 

Aceste rezultate pun în evidență îmbunătățirile aduse față de bobine optimizate deja, 
întrucât față de o bobină Slinky-4 cu 70 de spire dispuse în configurația 25-10-10-25 (toate 
spirele pe același nivel), câștigul este și mai semnificativ (energia disipată într-un astfel de 
circuit este cu 25% mai mare, iar încălzirea bobinei per puls cu 35% mai mare pentru această 
bobină). 

O altă problemă studiată, în același context al optimizării bobinei atât din punct de 
vedere al focalizării, dar și din punct de vedere energetic, a fost cea în care geometria 
suprafeței aer-țesut este considerată cilindrică, modelând un membru – figura 1.10 [A.2.1.23, 
A.2.1.24, A.2.2.19, A.2.2.16]. 

 
Fig. 1.10. Bobină Slinky-5 plasată deasupra unei suprafețe cilindrice modelând o mână 

 
Pentru același set de bobine Slinky descrise anterior (având de data aceasta raza de 25 

mm) s-a reprezentat câmpul electric indus de-a lungul fibrei nervoase reprezentate în figura 
1.10, rezultatele obținute fiind redate în figura 1.11.  
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Fig. 1.11. Intensitatea câmpului electric indus de-a lungul unei fibre nervoase de un set de 

bobine Slinky cu 8 spire (raza 25 mm) – configurațiile evidențiate în tabelul 1.2 
 

Criteriul de focalizare considerat a constat în maximizarea raportului dintre maximul 

Raza cilindrului: 
 25mm 

6,25mm 

10mm 

Bobină 
Slinky-5 

nerv 

țesut 
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absolut și maximul local al funcției ce exprimă intensitatea câmpului electric indus de-a 
lungul fibrei nervoase[A.2.1.18, A.2.1.25]. Această cerință a focalizării câmpului indus se 
exprimă și prin maximizarea amplitudinii vectorului E sub centrul bobinei și minimizarea 
aceleiași mărimi în zona periferică a bobinei. În tabelul 1.2 se regăsesc valorile acestui raport 
pentru diferite configurații ale bobinei și diferite valori ale razei buclelor, remarcându-se 
faptul că acest raport este maxim pentru bobina Slinky-5.  
 

Tabelul 1.2. Evaluarea raportului de focalizare pentru un set de bobine Slinky plasate 
deasupra unei suprafețe cilindrice 

Tipul 
bobinei 

Numărul de 
spire 

(Configurația) 

Raza 
buclelor 

[mm] 

Inductivitatea 
[μH] 

Raportul de 
focalizare 

Slinky_1 8 25 3.9 1 
Slinky_2 8 (4-4) 

 
15 1.4 2.512 
25 2.8 2.19 

38.1 4.9 1.99 
4 (2-2) 25 0.87 2.19 
12 (6-6) 25 5.4 2.19 

Slinky_3 8 (2-4-2) 15 1.2 3.21 
25 2.5 2.83 

38.1 4.4 3 
8 (3-2-3) 25 2.4 2.47 
8 (1-6-1) 25 2.8 3.57 

Slinky_4 8 (2-2-2-2) 15 1.2 3.28 
25 2.2 2.85 

38.1 3.8 2.76 
8 (1-3-3-1) 25 2.3 3.55 

Slinky_5 8 (1-2-2-2-1) 15 1.1 4.04 
25 2.2 3.55 
38.1 3.7 3.71 

16 (2-4-4-4-2) 25 7.4 3.5 
11 (1-3-3-3-1) 25 3.8 3.71 

 
Un alt aspect investigat constă în impactul pe care raza buclei îl are asupra distribuirii 

câmpului electric indus de-a lungul fibrei nervoase și a penetrării acestuia în interiorul 
țesutului. Pentru un punct situat exact sub centrul de simetrie al unei bobine Slinky-3 și 
diferite valori ale acestei raze, câmpul electric total este reprezentat în figura 1.12. 
 

17 



                                          Laura Dărăbant – Teză de abilitare                   

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

z [mm] 

E
-to

ta
l [

V
/m

] 
      

raza=25mm 
raza=15mm 
raza=38.1mm 

 

0 5 10 15 20 25 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

Depth [mm] 

E
-to

ta
l [

V
/m

]  

raza=25mm 
raza=15mm 
raza=38.1mm 

 
a)                                                                b) 

Fig. 1.12. Câmpul electric indus de o bobină Slinky-3, pentru diferite valori ale razei buclelor 
a) De-a lungul fibrei nervoase și b) Pentru diferite adâncimi în interiorul țesutului 

 
Pentru aceeași adâncime se poate observa că o valoare mai mică a razei buclei 

conduce la o valoare a intensității câmpului electric indus în țesut mai mare decât pentru raze 
mai mari ale buclei. Pe de altă parte, viteza de scădere a câmpului electric este mai mare 
pentru raze mai mici ale buclelor bobinei.  

Și configurația bobinei Slinky-3 influențează distribuția câmpului electric indus în 
țesut. S-au investigat configurațiile cu 2-4-2 spire per buclă, 3-2-3 spire/buclă și cu 1-6-1 
spire/buclă. Figura 1.13 pune în evidență impactul acestor configurații. 
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a)                                                                           b) 

Fig. 1.13. Câmpul electric indus de o bobină Slinky_3 având diferite configurații a) De-a 
lungul fibrei nervoase și b) Pentru diferite adâncimi în interiorul țesutului 

 
Cea de-a doua configurație prezintă cea mai rapidă viteză de scădere a câmpului indus 

cu adâncimea, dar și cea mai mare valoare a câmpului electric indus, în vreme ce prima 
configurație este la polul opus.  

În final s-au comparat parametrii energetici ai bobinelor Slinky având configurațiile 
evidențiate în tabelul 1.2. Parametrii constructivi ai bobinelor sunt identici cu cei prezentați în 
cazul studiat anterior, dar punctul țintă este situat la 16.25mm sub centrul bobinei (figura 
1.10) iar valoarea prag pentru activare s-a considerat 100V/m. 

Tabelul 1.3 indică valorile acestor parametri energetici, observându-se că bobina 
Slinky-2 este cea mai eficientă! Dacă s-ar evalua cantitatea de energie necesară pentru a 
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induce un câmp electric de intensitate 100V/m într-un punct țintă pentru o interfață aer-țesut 
plană, se poate observa că în acest caz această cantitate scade foarte mult față de cea necesară 
în cazul unei interfețe aer-țesut de formă cilindrică (de peste10 ori pentru bobine Slinky-3, 4 
și 5)! 
 

Tabelul 1.3. Parametrii energetici ai unui set de bobine Slinky (raza spirelor 25mm) 
Bobina Slinky1 Slinky2 Slinky3 Slinky4 Slinky5 
L(µH) 3.9 2.8 2.5 2.2 2.2 
WJ (J) 181 162.55 284.47 261.03 331.4 
WB (J) 105.04 70.51 111.99 92.27 117.14 
∆T (°C) 3.42 3.07 5.38 4.93 6.27 
Ivârf (A) 7339.7 7096.9 9465.3 9158.9 10320 
C (mF) 0.51 0.71 0.8 0.9 0.9 

 
O altă tematică abordată s-a referit la modelarea structurilor neuronale și estimarea 

influenței pe care neomogenitățile naturale ale fibrelor le au asupra activării acestora în 
timpul procedeului de stimulare magnetică [A.2.1.4, A.2.1.17]. 

Structurile neuronale pot fi modelate sub forma unui cablu, iar răspunsul membranei 
poate fi calculat prin rezolvarea ecuaţiilor care descriu potenţialul transmembranar de-a 
lungul cablului în prezenţa unor câmpuri electrice induse. Relaţia dintre potenţialul 
transmembranar de-a lungul unei fibre nervoase infinit lungi (plasată de-a lungul axei Ox) în 
prezenţa unor câmpuri electrice induse este dată de modelul cablului pasiv: 
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unde Vm este potențialul transmembranar, Ex componenta axială a câmpului electric indus, λ 
constanta spaţială a cablului, iar τ constanta de timp. 

Termenul din membrul drept al ecuaţiei (1.17) reprezintă funcţia de activare, egală cu 
derivata spaţială a câmpului electric indus de-a lungul fibrei nervoase. Acest termen este 
calculat folosind metoda descrisă anterior. 

Deşi modelul cablului pasiv defineşte modul de interacţiune dintre câmpul electric 
indus şi nerv, el nu descrie complet dinamica stimulării nervului. Pentru a studia declanșarea 
şi propagarea potenţialelor de acţiune, trebuie să luăm în considerare un model de membrană 
activă. Folosim modelul Hodgkin-Huxley pentru a reprezenta membrana nervului (figura 
1.14). În vederea implementării acestui model, modificăm modelul iniţial al cablului pasiv. 
Potenţialul extracelular produs de activitatea proprie a fibrei este neglijabil. Această 
presupunere este validă deoarece potenţialul extracelular produs de către un potenţial de 
acţiune care se propagă de-a lungul unui singur axon nervos situat într-un volum conductor 
extracelular de mari dimensiuni este mai mic de 1mV. 

 
Fig. 1.14 Modelul Hodgkin-Huxley al membranei celulare active 

 
Rezistenţa membranei per unitatea de lungime a fibrei, ri, poate fi exprimată în funcţie 

de raza fibrei a şi de rezistivitatea axoplasmei Ri, astfel: ri= Ri/(π a2). Curentul prin 
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membrană per unitatea de lungime, im, depinde de densitatea de curent prin membrană Jm 
conform expresiei: im=2πaJm; în mod similar, capacitatea membranei per unitatea de lungime 
cm este în legătură cu capacitatea per unitatea de suprafaţă Cm conform formulei: cm=2πaCm. 
În final, se va înlocui rezistenţa membranei per unitatea de lungime rm cu un model activ al 
canalelor de sodiu, potasiu şi cel de scăpări, exprimate ca funcţii de timp şi de tensiune. 
Odată efectuate aceste schimbări, ecuaţia cablului devine: 
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unde gNa, gK şi gS sunt conductanţele maxime per unitatea de suprafaţă ale sodiului, potasiului 
şi ale canalelor de scăpări, iar ENa, EK şi ES reprezintă potenţialele Nerst ale sodiului, 
potasiului şi de scăpări. Variabilele de activare (dezactivare) m, n, h sunt funcţii 
adimensionale de timp şi tensiune care variază între 0 şi 1: 
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α şi β fiind constante care s-au determinat în urma măsurătorilor efectuate cu metoda fixării 
tensiunii de membrană: 
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S-a presupus potenţialul de repaus egal cu -65mV, Vm este măsurat în mV, α şi β în 

ms-1. Ecuaţiile (1.18)-( 1.27) constituie un sistem de 4 ecuaţii diferenţiale parţiale neliniare, 
cuplate.  

Valorile parametrilor modelului folosiţi în cadrul calculelor noastre sunt prezentate în 
Tabelul 1.4: 

 
Tabelul 1.4 Valorile parametrilor modelului 

ENa Potenţialul Nerst al Sodiului 50 (mV) 
EK Potenţialul Nerst al Potasiului -77 (mV) 
ES Potențialul Nerst de scăpări -54.387 (mV) 
gNa Conductivitatea Sodiului 120 (mΩ/ cm2) 
gK Conductivitatea Potasiului 36 (mΩ/ cm2) 
gS Conductivitatea de scăpări 0.3 (mΩ/ cm2) 
Cm Capacitatea membranei 1 (μF/ cm2) 
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Ri Rezistivitatea axoplasmei 0.0354 (kΩ ּ◌cm) 
a Raza fibrei 0.0238 (cm) 

 
Bobina magnetică pe care am folosit-o în cadrul simulării efectuate are 30 de spire, o 

rază de 25mm, iar raza firului este de 1mm. Inductivitatea calculată a acestei bobine este de 
0.165mH. Bobina face parte dintr-un stimulator magnetic care mai conţine şi un condensator, 
C = 200μF. Dacă rezistenţa totală a circuitului (inclusiv rezistenţele bobinei şi ale firelor) este 
considerată a fi de 1.75Ω, elementele circuitului respectă condiția amintită în descrierea 
teoretică anterioară, deci regimul tranzitoriu al circuitului este oscilant. Pentru o valoare mai 
mare a rezistenţei totale (R = 3Ω), regimul tranzitoriu al circuitului este aperiodic. S-au 
studiat ambele cazuri, deoarece regimul aperiodic este folosit pentru stimularea magnetică pe 
baza unui singur impuls, în timp ce regimul oscilant este mai potrivit pentru stimularea 
repetitivă. 

Figura 1.15 prezintă geometria problemei, pentru ambele cazuri. Se poate vedea faptul 
că bobina are o formă circulară, fiind plasată paralel cu ţesutul și astfel încât marginea 
bobinei să fie plasată deasupra traseului fibrei nervoase care se dorește a fi stimulată.  

 

 
Fig. 1.15. Geometria problemei 

 
Pentru a obţine potenţialul transmembranar ca o funcţie de distanţă şi de timp, pentru 

început s-a determinat gradientul câmpului electric ( xt)/(x,xE ∂∂ ). Acesta reprezintă funcţia de 
activare şi este calculat de-a lungul cilindrului (braţul) – axa Ox, pe o dreaptă cu y = 0mm şi z 
= 25–6.25 = 18.75mm, care este situată la o adâncime de 6.25mm în interiorul ţesutului, sub 
marginea bobinei.  

Simulările s-au realizat, pentru început, considerând că circuitul stimulatorului 
funcționează în regim tranzitoriu aperiodic. Din motive care ţin de simulare, tensiunea iniţială 
pe condensatorul circuitului s-a setat la U0 = 30V, iar figura 1.16 prezintă gradientul câmpului 
electric indus ca o funcţie de timp şi de distanţă, de-a lungul fibrei. 
 

 
Fig. 1.16. Funcţia de activare evaluată de-a lungul lungimii fibrei nervoase în cazul regimului 

tranzitoriu aperiodic 
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Apoi, s-a rezolvat numeric sistemul format din ecuaţiile (1.18) – (1.27), folosind un 
mediu software: Matlab. Potenţialul transmembranar Vm(x,t) şi cei trei parametri de activare 
m(x,t), n(x,t) şi h(x,t) s-au calculat folosind metoda diferenţelor finite, implementată cu 
ajutorul unui algoritm iterativ (valoarea fiecărui parametru s-a calculat cunoscându-i valoarea 
de la pasul temporal anterior - 0.1ms). Discretizarea spaţiului s-a realizat cu un pas de calcul 
de 5mm. Se presupune că membrana este, iniţial, în repaus: 
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Potențialul transmembranar s-a considerat egal cu valoarea sa de repaus, iar valorile 
iniţiale ale celor 3 parametri m, n şi h sunt evaluate fiecare la potenţialul de repaus, -65mV. 

Condiţiile de frontieră ale problemei, aplicate pentru Lx ±= , departe de regiunea 
unde intensitatea stimulului este mare, sunt ca gradienții axiali ai potenţialului 
transmembranar şi ai celor 3 parametri de activare să fie cu toţii nuli. 

0
x
n

x
h

x
m

x
mV

=
∂
∂

=
∂
∂

=
∂
∂

=
∂

∂
    (1.29) 

Atunci când circuitul operează într-un regim tranzitoriu aperiodic, valoarea minimă a 
tensiunii iniţiale pe condensatorul circuitului, necesară pentru producerea activării fibrei, este 
U0 = 37V. Pentru U0 = 30V fibra nervoasă nu este stimulată. Nu acelaşi lucru se petrece în 
cazul unui regim tranzitoriu oscilant, când potenţialul de acţiune este evocat mult mai 
devreme, la U0 = 10V (figura 1.17 – cea de-a doua curbă). 

Se poate vedea că, după o perioadă de latenţă, potenţialul transmembranar creşte rapid 
până la valoarea de, aproximativ, 50V.  

Primele seturi de stimulări au fost efectuate pentru a investiga perioada de latenţă, 
care este diferită pentru cele două tipuri de regim tranzitoriu. În ambele cazuri, s-a luat în 
considerare aceeaşi tensiune iniţială pe condensator, U0 = 50V. Se poate vedea în figura 1.18 
că în ambele cazuri se produce activarea fibrei nervoase, dar perioada de latenţă este mult mai 
mică în cazul regimului oscilant decât în cazul celui aperiodic. De asemenea, comparând 
rezultatele din figurile 1.17 și 1.18, se poate observa că valoarea tensiunii iniţiale de pe 
condensator nu influenţează profilul răspunsului nervului (acesta respectă legea „totul sau 
nimic”), dar o valoare mai mare a acestei tensiuni duce la scăderea perioadei de latenţă până 
la apariţia unui potenţial de acţiune. 

 
Fig. 1.17. Variaţia în timp a potenţialului transmembranar şi a celor 3 parametri de activare, 1 

– pentru un regim tranzitoriu oscilant, U0= 10V; 2 – pentru un regim tranzitoriu aperiodic, 
U0= 37V 

1 
2 
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Fig. 1.18. Variaţia în timp a potenţialului transmembranar şi a celor 3 parametri de activare, 
pentru U0= 50V. 1 – pentru un regim tranzitoriu oscilant şi 2 – pentru un regim tranzitoriu 

aperiodic 
 

Graficul tridimensional din figura 1.19 pune în evidență faptul că activarea fibrei 
nervoase s-a produs în porţiunea depolarizată a nervului. Se poate, de asemenea, remarca 
viteza undei și perioada de latenţă. 
 

  
a)      b) 

Fig. 1.19. Răspunsul fibrei nervoase la stimularea magnetică. Axa verticală reprezintă 
potenţialul de acţiune, iar axele orizontale reprezintă distanţa de-a lungul fibrei şi timpul 
necesar pentru descărcarea condensatorului din circuitul echivalent al stimulatorului a) în 

regim tranzitoriu aperiodic şi b) în regim oscilant 
 

În majoritatea publicaţiilor, proprietăţile electrice ale membranei sunt considerate 
uniforme de-a lungul fibrei, chiar şi în modelul original elaborat de Hodgkin şi Huxley. Până 
acum s-au considerat că parametrii electrici din cadrul modelului sunt constanţi de-a lungul 
fibrei nervoase. Această presupunere s-ar putea să nu fie întotdeauna adevărată, dat fiind 
faptul că ţesutul uman este, întotdeauna, o zonă foarte neomogenă. Anumite modele ale fibrei 
nervoase în care există o anumită variabilitate a parametrilor în cadrul fibrei au fost studiate 
anterior, constatându-se o modificare a pragului de excitaţie cu până la 20% faţă de modelul 
standard atunci când a fost variat un singur parametru. În comparaţie cu modelul nostru, alţi 
autori au folosit un model compartimentat de fibră nervoasă, adoptat de la McNeal. Alte 
studii s-au focalizat asupra importanţei luării în considerare a ondulaţiei fibrei nervoase, 
aspect care influenţează în mod semnificativ pragul de activare.  

Spre deosebire de publicaţiile existente, în acest studiu s-a presupus că parametrii 
electrici ai membranei variază într-o plajă de 10% faţă de valoarea medie estimată în tabelul 

1 
2 
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1.4 şi că ei prezintă o variaţie sinusoidală de-a lungul fibrei nervoase. Parametrii electrici 
considerați variabili sunt următorii: gNa – conductanţa sodiului; gK – conductanţa potasiului şi 
Cm – capacitatea membranei. S-a presupus că acești parametri pot fi estimați cu relațiile: 










⋅⋅+=

Ω⋅⋅+=

Ω⋅⋅+=

2

2

2

/)10/2sin(1.01

/)10/2sin(6.336

/)10/2sin(12120

cmFjC

cmmjg

cmmjg

m

K

Na

µp

p

p
   (1.30) 

unde j reprezintă un parametru care parcurge lungimea nervului. 
În continuare, s-a evaluat influenţa acestei variaţii a parametrilor asupra pragului de 

activare a fibrei nervoase. Pentru început, s-a luat în calcul regimul aperiodic şi s-a 
reprezentat în figura 1.20 comportamentul fibrei în diferite cazuri. Prima curbă -1 reprezintă 
comportamentul pentru valori constante ale parametrilor fibrei şi o tensiune iniţială pe 
condensator mai mică de 37V. Curba 2 reprezintă comportamentul tot pentru valori constante 
ale parametrilor, dar întrucât U0 = 37V se poate observa că, de data aceasta, fibra a fost 
activată. Curba 3 ia în considerare o anumită variaţie a parametrului Cm; în acest caz, 
activarea apare la aceeaşi valoare a lui U0, dar cu o latenţă uşor mai mică. Curba 4 este trasată 
pentru o gNa variabilă, dar în acest caz activarea nu apare decât pentru U0 > 100V! Ultima 
curbă – 5 – corespunde unei gK variabile, caz în care se poate remarca o activare chiar şi 
pentru U0 = 30V! 

 
Fig. 1.20. Variaţia potenţialului transmembranar în timp, pentru un regim tranzitoriu 

aperiodic, luând în considerare diferite variaţii ale componentelor electrice ale membranei 
nervoase 

 
Până acum, s-a considerat că numai unul dintre cei 3 parametri se modifică la un 

moment dat, dar în continuare, în figura 1.21, se estimează efectul modificării simultane a 
tuturor parametrilor. Curba 1 arată că în cazul păstrării constante a parametrilor fibra 
nervoasă este activată atunci când U0 = 37V. Curba 2 arată că dacă toţi parametrii se 
modifică, atunci nervul nu mai este activat pentru aceeaşi valoare a tensiunii iniţiale, ci fibra 
este activată din nou – 3 – atunci când tensiunea aplicată creşte până la valoarea de U0 = 45V. 
 

 
Fig. 1.21. Variaţia potenţialului transmembranar în timp, pentru un regim tranzitoriu 

aperiodic, luând în considerare variaţia tuturor componentelor electrice ale membranei 
nervoase 
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Acelaşi studiu a fost reluat pentru regimul tranzitoriu oscilant. În figura 1.22 s-a 
reprezentat comportamentul fibrei pentru diferite cazuri. Prima curbă - 1, reprezintă 
comportamentul în cazul menţinerii constante a parametrilor fibrei şi a tensiunii iniţiale pe 
condensator mai mică de 10V. Curba 2 corespunde de asemenea menţinerii constante a 
parametrilor, dar întrucât U0 = 10V, se poate observa că acum fibra a fost activată. Cea de-a 
treia curbă este trasată în cazul unei gNa variabile, dar în acest caz activarea nu survine decât 
pentru U0 = 25V. Curba 4 ia în considerare o variaţie a parametrului Cm; în acest caz, 
activarea apare la aceeaşi valoare a lui U0 ca şi în cazul când parametrii au fost menţinuţi 
constanţi. Ultima curbă – 5 – corespunde unei gK variabile, caz în care se poate observa o 
activare chiar şi pentru U0 = 5V! 

 
Fig. 1.22. Variaţia potenţialului transmembranar în timp, în cazul unui regim tranzitoriu 
oscilant, luând în considerare variaţia diferitelor componente electrice ale membranei 

nervoase. 
 
Figura 1.23 prezintă comportamentul fibrei nervoase pentru regimul oscilant în cazul 

în care toţi parametrii se modifică simultan. Curba 1 arată că în cazul folosirii unor parametri 
variabili, fibra nervoasă nu se activează pentru U0 = 10V, chiar dacă pentru aceeași valoare a 
tensiunii inițiale pe condensator, în cazul folosirii unor parametri electrici constanţi de-a 
lungul fibrei, nervul se activează – 2. În cazul folosirii unor parametri variabili (curba 3), 
atunci când valoarea tensiunii aplicate creşte până la U0 = 20V se poate obţine, din nou, 
activarea nervului. 

 

 
Fig. 1.23. Variaţia potenţialului transmembranar în timp, în cazul unui regim tranzitoriu 

oscilant, luând în considerare variaţia tuturor componentelor electrice ale membranei 
nervoase. 

 
Concluzia finală a acestui studiu pune în evidență faptul că fibrele nervoase ai căror 

parametri electrici ai membranei variază au praguri de stimulare diferite. Se poate observa că 
variaţia parametrului Cm nu influenţează în mod semnificativ pragul de activare a nervului. 
Totuşi, variaţia lui gNa va duce, întotdeauna, la creşterea pragului de activare. În cazul 
regimului aperiodic, pragul de excitare creşte de aproape 3 ori faţă de modelul standard, în 
care parametrii electrici sunt consideraţi constanţi. În cazul regimului tranzitoriu oscilant, 
variaţia lui gNa determină o creştere de 25% a pragului de excitare faţă de modelul 
standard.Variaţia lui gK duce la un prag uşor mai scăzut faţă de modelul caracterizat de 
parametri constanţi. Atunci când toţi parametrii variază simultan, valoarea pragului este, 
întotdeauna, mai mare decât cea corespunzătoare cazului în care toţi parametrii sunt 
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menţinuţi constanţi. În cazul regimului tranzitoriu aperiodic al circuitului, variabilitatea 
parametrilor duce la o creștere a pragului de excitare de până la 21.6% faţă de modelul 
standard. În cazul regimului oscilant, în cazul folosirii unor parametri variabili, pragul este 
dublu faţă de cel iniţial. Aceasta se datorează rolului pe care-l joacă fiecare tip de ioni în 
dinamica fibrei nervoase.  

2.2 Determinări teoretice şi experimentale privind stimularea magnetică a maduvei 
spinării 

2.2.1 Importanţa şi relevanţa conţinutului ştiinţific 

O importantă direcţie de cercetare în medicina modernă o reprezintă asistarea 
pacienților cu paralizie, care nu-și mai pot mișca deloc sau foarte puțin membrele inferioare, 
prin stimularea pe cale electrică sau magnetică, a zonei lombare a măduvei spinării și 
generarea unui tipar locomotor lombar. 

Înaintea implementării practice a unor asemenea dispozitive de asistare, comunitatea 
ştiinţifică a desfăşurat şi continuă să desfăşoare activități susținute de cercetare și testare, ce 
au condus la îmbogățirea cunoștințelor actuale existente în domeniul medical, al 
electrotehnicii, al metodelor numerice și informaticii, reprezentând astfel o direcţie de 
cercetare interdisciplinară, cu un impact semnificativ asupra sănătății.  

Cercetarea este condusă înspre două direcții principale: determinarea pe cale 
experimentală a proprietăților de control a membrelor inferioare prin rețelele de nervi 
spinali, și implementarea metodelor numerice în determinarea câmpului electric indus în 
țesutul măduvei spinării și zonele adiacente în timpul stimulării, precum și evaluarea 
răspunsului nervos la aplicarea acestor stimuli, prin corelare cu datele experimentale. 

O leziune severă a măduvei spinării poate determina pierderea parțială sau totală a 
funcționalității fibrelor nervoase motoare descendente de la creier până în zona lombară a 
măduvei spinării, responsabilă de activarea mușchilor membrelor inferioare. Rezultatul 
constă în pierderea controlului asupra mișcărilor voluntare, a abilității de a sta în picioare sau 
de a merge. Totuși, s-a dovedit că în zona lombară a măduvei spinării (aflată sub zona 
leziunii) există centri locomotori care au proprietatea inerentă de a controla mișcările 
mersului. 

La Universitatea de Medicină din Viena s-a format un colectiv de studiu în domeniu, 
condus de către profesorul Milan R. Dimitrijevic. Cercetătorii austrieci au reușit să pună în 
evidență faptul că stimularea electrică a zonei lombare a măduvei spinării cu electrozi 
implantați în spațiul epidural (în interiorul canalului vertebral, dar în afara măduvei) poate 
determina mișcări funcționale la indivizii lipsiți total de control motor din partea creierului. 
Ei au demonstrat că “circuitele” locomotoare umane situate în zona lombară răspund la 
stimularea electrică cu o frecvență constantă (25-50 Hz) – fără să existe un anumit tipar de 
stimulare – cu generarea unor mișcări asemănătoare mersului (de flexie și extensie 
alternativă) sau de extensie proprie posturii stând în picioare. Totuși, natura invazivă a 
metodei (implantarea electrozilor în zona epidurală presupune o intervenție chirugicală) 
limitează aplicabilitatea metodei în practica reabilitării. 

Cercetările mai recente au dezvoltat o metodă de stimulare electrică neinvazivă, 
bazată pe folosirea electrozilor de suprafață utilizați în mod curent în fizica medicală. Ca și în 
cazul electrozilor implantați, s-a demonstrat că, de fapt, datorită geometriei zonei anatomice 
studiate și a proprietăților electrice ale fluidelor anatomice, nu se activează cornurile dorsale 
ale măduvei spinării, ci rădăcinile posterioare ale nervilor spinali situați în zona lombară. 
Totuși, prin această metodă neinvazivă nu se poate obține același efect ca și în primul caz, 
întrucât intensitatea stimulului aplicat ar trebui să depășească pragul de durere suportabil de 
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către pacient. De aceea, studiile în domeniu continuă în vederea neuromodulării funcțiilor 
zonei lombare a măduvei pentru a facilita activitățile motorii, inclusiv postura stând în 
picioare sau mersul la persoane paralizate, utilizând tehnici neinvazive. Una din aceste 
tehnici, care poate produce efectele dorite este cea de stimulare magnetică, care pe lângă 
avantajul de a fi neinvazivă, ar putea stimula direct măduva spinării întrucât câmpul 
electromagnetic poate traversa straturi cu rezistivitate ridicată - osul vertebral. 

Cea mai dificilă problemă în acest domeniu al cercetării îl reprezintă interpretarea 
datelor culese experimental. Acest lucru se datorează complexității anatomice a rețelelor de 
nervi aflate în zona lombară și dificultății de a preciza care nerv (sau mănunchi) a fost activat 
prin stimulare. Până de curând, rezultatele experimentale (care constau în înregistrarea 
activității musculare în membrele inferioare datorată stimulării zonei lombare) erau 
interpretate prin analiza unor parametri fiziologici cunoscuți în neurologie, cum ar fi timpii de 
latență ai fibrelor nervoase sau reacția mușchilor la vibrarea tendoanelor în timpul stimulării. 
Limitarea acestei metode pur experimentale constă în principal în dificultatea de a obține o 
repetabilitate a datelor în cazul efectuării unei serii de mai multe măsurători, sau obținerea 
acelorași reacții la subiecți diferiți. O abordare mai complexă constă în corelarea rezultatelor 
experimentale cu rezultatele unor simulări computerizate, care să estimeze valorile câmpului 
electric indus în țesut prin stimulare și activarea fibrelor nervoase, considerând valorile 
funcției de activare de-a lungul traseului acestor fibre (traseu estimat din date anatomice). 
Această problemă pare să fi fost rezolvată în cazul stimulării electrice a zonei lombare, de 
către colectivul de cercetare de la Universitatea Tehnică din Viena (în colaborare cu 
Universitatea de Medicină). În cazul stimulării magnetice, candidata a inițiat un proiect de 
acest gen şi a obţinut câteva rezultate promiţătoare, fără însă a putea spune că problema a fost 
complet rezolvată. 
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2.2.2 Experienţa ştiinţifică a candidatei în cel de-al doilea domeniu 

 
Odată create principalele instrumente de calcul necesare oricărei aplicații de stimulare 

magnetică, interesul s-a orientat către aplicarea modelelor create la stimularea magnetică a 
măduvei spinării. Aceasta a constituit tematica a două contracte de cercetare [A.2.3.2, 
A.2.3.4].  

Primul pas a constat în efectuarea unor determinări experimentale pe subiecţi sănătoşi. 
Datele au fost culese în colaborare cu cercetători de la Universitatea de Medicină din Viena –
[A.2.3.4]- iar rezultatele obținute au fost diseminate în [A.2.1.9], evidenţiindu-se o posibilă 
sursă de eroare în interpretarea datelor obţinute prin stimulare magnetică datorită contracţiei 
muşchilor spatelui.  

S-a investigat răspunsul membrelor inferioare determinat de stimularea electrică şi 
magnetică neinvazivă a zonei lombare a măduvei spinării şi a zonei “cauda equina”. Studiile 
anterioare au arătat că aplicarea de câmpuri magnetice deasupra zonei toracice inferioare şi a 
vertebrelor lombare stimulează în mod preponderent alfa-motoneuronii. Răspunsurile evocate 
sunt înregistrate prin electromiografie ca unde M în mai mulţi muschi ai membrelor 
inferioare. Stimularea directă a alfa-motoneuronilor duce la evocarea unor potenţiale de 
acţiune musculare compuse (CMAP) având o latenţă redusă şi constantă. Ultimele studii în 
domeniu (Gerasimenko et al.) au pus în evidenţă noi tipuri de răspunsuri spinale obţinute prin 
stimularea magnetică cu un tren de impulsuri a unor subiecţi sănătoşi. Apariţia unor 
stimulatoare capabile să asigure o stimulare cu impulsuri repetitive ne-a permis introducerea 
paradigmei stimulului dublu. De asemenea, s-a demonstrat că prin stimulare electrică a zonei 
toracice inferioare a coloanei vertebrale se pot activa rădăcinile spinale posterioare. În studiul 
efectuat de noi am căutat, deci, să aplicăm paradigma stimulilor dubli în vederea identificării 
unor eventuale răspunsuri reflexe la stimularea magnetică a măduvei spinării. Ca a doua 
metodă independentă de indentificare a potenţialelor răspunsuri reflexe s-au utilizat vibraţiile 
aplicate tendoanelor. 

Şapte subiecţi sănătoşi au fost incluşi în acest studiu. Semnalele EMG au fost 
înregistrate de la muşchii quadriceps (QM), hamstring (HM), tibialis anterior (TA) şi triceps 
surae (TS) muscles, cu subienţii plasaţi orizontal, pe burtă. Stimularea electrică şi magnetică 
a fost aplicată în mai multe puncte ale zonei rostro-caudale, la intensitatea maximă tolerată de 
fiecare subiect în parte. S-a utilizat un stimulator electric controlat de computer şi un 
stimulator magnetic Magstim Rapid² (The Magstim Company Ltd, Whitland, UK). În primul 
caz s-au amplasat electrozii de stimulare, iar în cel de-al doilea bobina de stimulare având 
forma cifrei 8, deasupra coloanei vertebrale. Impulsurile nervoase generate în această zonă se 
propagă de-a lungul căilor nervoase până la membrele inferioare, producând contracţii 
musculare. Potenţiale de acţiune musculare compuse (CMAP) astfel evocate au fost 
înregistrate prin electromiografie, folosindu-se un electromiograf cu 8 canale. Stimularea 
electrică s-a folosit în acest caz ca metodă de referinţă, întrucât semnalele înregistrate în 
muşchii picioarelor datorită stimulării prin această metodă sunt deja binecunoscute în 
literatura de specialitate. Electrozii şi bobina de stimulare au fost amplasaţi aşa după cum se 
poate vedea în figura 2.1. 

a)  b)     
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c)   
Fig.  2.1 a) Poziția bobinei și b) a electrozilor utilizați în vederea stimulării măduvei spinării. 

c) Fotografia bobinei 
 

S-a stabilit un anumit protocol experimental, care începe prin definirea poziției 
bobinei de stimulare față de coloana vertebrală. Abreviațiile folosite au fost L- pentru stânga, 
R- pentru dreapta și M- pentru mijloc, urmate de unghiul pe care mânerul bobinei de 
stimulare îl face cu coloana vertebrală (de exemplu M90 înseamnă că bobina este plasată 
central deasupra vertebrelor iar mânerul ei este perpendicular pe măduva spinării  (Fig. 2.1 – 
a) şi c)).  

Protocolul experimental a urmărit recrearea condițiilor de stimulare din cazul 
stimulării electrice. De aceea, în cazul poziționării bobinei în M0, deasupra vertebrelor T11-
T12,  s-a căutat evocarea unor răspunsuri CMAP cu latență scurtă. În acest sens, s-a crescut 
intensitatea stimulului (cu 5% la fiecare incrementare), până la atingerea pragului de activare, 
iar apoi până la intensitatea maximă tolerabilă pentru fiecare subiect în parte. Aceasta a fost 
limitată de disconfortul resimțit de pacient (deși era motivat de către examinator). 

Stimularea a început prin aplicarea unui singur stimul. După aceea, în vederea 
identificării naturii răspunsului muscular produs, s-a aplicat atât paradigma stimulilor dubli 
(un bun indicator al perioadei refractare a răspunsului) cât și metoda vibrării tendoanelor în 
vederea modificării răspunsului muscular. Datorită limitărilor aferente stimulatorului 
magnetic, cel mai scurt interval dintre doi stimuli succesivi (pentru care intensitatea 
stimulului rămâne egală cu 80-100% din cea maximă furnizată de aparat) a putut fi setat la 
67ms (ceea ce corespunde unei frecvențe de 15Hz). Chiar și în aceste condiții, uneori 
stimulatorul nu a putut furniza al doilea impuls de stimulare, datorită încălzirii bobinei. 

Pentru fiecare poziție a bobinei, relativă la coloana vertebrală a fiecărui subiect, 
stimularea a fost repetată de 10 ori (pentru a fi verificată repetabilitatea) și au fost înregistrate 
răspunsurile a 4 mușchi de la fiecare picior în parte. Între fiecare pereche de impulsuri 
aplicată, subiectul a avut o pauză de cel puțin 10 secunde, pentru a ne asigura că mușchii sunt 
relaxați și pregătiți pentru următoarea stimulare. 

În continuare, poziția bobinei a fost modificată în raport cu coloana vertebrală a 
fiecărui pacient, de-a lungul vertebrelor de la T9 până la L2. S-a modificat și orientarea 
bobinei, aplicându-se R270 (bobina plasată deasupra părții drepte a coloanei vertebrale, 
unghiul dintre mânerul bobinei și coloană fiind de 270 de grade), L90, M0 și M90. Pentru 
pozițiile mediale, s-a avut în vedere ajustarea poziției bobinei în vederea obținerii unor 
răspunsuri bilaterale simetrice. 

În cazul stimulării la nivelul T11-T12, s-a început cu stimularea pe cale electrică. 
Intensitatea stimulului aplicat a fost de 31V, iar semnalele CMAP înregistrate sunt redate în 
figura 2.2.a). În cazul stimulării magnetice, s-a utilizat poziția M0, M90 şi L90 a bobinei, iar 
intensitatea stimulului a fost setată la 90% din intensitatea maximă pe care o poate furniza 
stimulatorul Magstim disponibil; rezultatele acestor stimulări sunt reprezentate în figura 
2.2.b), 2.2c) şi 2.2d).   
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a)      b) 

 
c)     d) 

Fig. 2.2 a) Semnale CMAP înregistrate în cazul stimulării măduvei spinării la nivelul T11-
T12 pe cale electrică, b) magnetică cu bobina în poziţia M0, c) magnetică cu bobina în poziţia 

M90  şi d) magnetică cu bobina în poziţia L90 
 
  În cazul celor patru înregistrări, se poate observa că răspunsul CMAP la cel de-al 
doilea stimul aplicat are o amplitudine mult mai mică, sau e complet suprimat. Aceasta 
indică, în mod uzual, o perioadă refractară similară semnalelor reflexe generate de stimularea 
rădăcinilor nervoase spinale posterioare.  

De asemenea, se remacă faptul că pentru poziţiile bobinei M0 şi M90, răspunsul 
muşchilor picioarelor este bilateral, cu valori ale semnalelor CMAP mai mici decât în cazul 
poziţiei laterale a bobinei. De asemenea, răspunsurile cele mai semnificative se găsesc în 
aceste cazuri la muşchii superiori (QM, HM), în vreme ce în cazul stimulării cu bobina în 
poziţie laterală (L90), cea mai mare amplitudine a semnalelor CMAP a fost înregistrată în 
muşchiul TA iar în muşchii QM, HM şi TS răspunsurile CMAP au amplitudini foarte mici.  
  Totuși, în momentul în care s-au analizat înregistrările video ale experimentelor 
efectuate și s-a aplicat un accelerometru pe coloana vertebrală a pacientului, s-a constatat că 
în cazul stimulării magnetice, primul stimul aplicat produce o încovoiere considerabilă a 
coloanei vertebrale datorită contracției puternice a mușchilor paraspinali. Cea mai mare 
accelerație s-a înregistrat la 25-30ms după aplicarea stimulului. Cea mai mare distanță dintre 
bobina de stimulare și coloana vertebrală, creată datorită acestei încovoieri, a putut fi estimată 
la 1-1.5cm și se presupune că s-ar înregistra la aproximativ 90ms după aplicarea primului 
stimul. Cu alte cuvinte, la aplicarea celui de-al doilea impuls de stimulare, condițiile de 
stimulare s-au modificat, iar în măduva spinării se induce un câmp electromagnetic mai puțin 

31 



                                          Laura Dărăbant – Teză de abilitare                   

eficient (datorită distanței dintre bobină și corp). Această problemă nu apare în cazul 
stimulării electrice, întrucât electrozii de stimulare sunt lipiți pe pielea subiectului. Datorită 
acestei observații foarte importante, s-a hotărât investigarea variației răspunsului muscular 
odată cu creșterea distanței dintre bobina de stimulare și coloana vertebrală, în cazul 
stimulării cu un singur puls. În acest scop, s-au utilizat distanțatoare de 1, 1.3, 1.5 și 2cm – 
figura 2.3. 

 

 
Fig. 2.3 Aplicarea unui stimul cu ajutorul unei bobine de stimulare, plasată la o anumită 

distanță deasupra coloanei vertebrale 
 
  Rezultatele acestei evaluări sunt redate în figura 2.4, pentru mușchiul quadriceps stâng 
și drept. Cele mai semnificative răspunsuri se obțin cu bobina plasată direct pe piele, iar 
intensitatea acestor răspunsuri scade odată cu creșterea distanței dintre bobină și coloana 
vertebrală. Pentru o distanță de 1.3cm, intensitatea răspunsului este egală cu 63% din cel 
inițial (quadriceps stâng), iar pentru o distanță de 2cm, răspunsul muscular dispare complet. 

 

 
Fig. 2.4  Valoarea vârf la vârf a semnalului CMAP în cazul unui stimul magnetic de 

intensitate 90%, aplicat la nivelul T12-L1, cu poziția bobinei M270, pentru diferite distanțe 
între bobină și coloana vertebrală 

 
  Datorită acestor rezultate, s-a concluzionat că paradigma stimulilor dubli nu poate fi 
interpretată fără echivoc în cazul stimulării magnetice. Ineficiența celui de-al doilea stimul de 
a crea un al doilea răspuns muscular ar putea fi cauzată de un mecanism neuro-fiziologic 
(cum este perioada refractară) sau ar putea fi datorat pur și simplu modificării condițiilor de 
stimulare. În acest caz, răspunsurile înregistrate ar reprezenta simple unde M. Totuși, s-a 
remarcat faptul că latența răspunsurilor CMAP la stimularea magnetică sunt întrucâtva mai 
scurte decât în cazul stimulării electrice la acelați nivel (T12) și pentru același subiect – 
tabelul 2.1. 

Tabelul 2. 1  Latențe pentru stimularea electrică și magnetică 

Mușchi Latența pentru stimulare 
electrică - ms 

Latența pentru stimulare 
magnetică – ms 

QM Stâng / QM Drept 14.3 / 6.1 (Undă M) 8.1 / 9 
HM Stâng / HM Drept 11.6/ 10.7 11.2 / 9.7 
TA Stâng / TA Drept 19.6 / 17 17 / 15.6 
TS Stâng /  TS Drept 18 / 17.3 15.1 / 16 
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  De aceea, s-a continuat experimentul prin aplicarea vibrației tendoanelor, o altă 
metodă de suprimare a reflexelor PRM. În cazul stimulării electrice s-au putut astfel suprima 
răspunsurile evocate pentru fieare subiect în parte – figura 2.5, ceea ce a confirmat că 
răspunsurile înregistrate erau întradevăr reflexe PRM. 

 

 
a)     b) 

Fig. 2.5 a) Răspunsul muscular la un singur impuls electric de stimulare de  28V, cu electrozii 
plasați la nivelul T11-T12, fără a aplica vibrații și b) aplicând vibrații la tendonul lui Ahile al 

piciorului stâng 
 

Se poate observa că răspunsul în mușchii TA și TS ai piciorului stâng este aproape 
suprimat datorită vibrațiilor aplicate, în vreme ce răspunsurile mușchilor QM și HM au 
intensități reduse. Răspunsurile mușchilor de la piciorul drept nu sunt influențate de vibrații 
(se obțin aceleași răspusuri pentru un singur stimul aplicat, cu sau fără vibrațiile aplicate 
tendonului lui Ahile de la piciorul stâng). Aceasta reprezintă o confirmare a rezultatelor 
obținute prin aplicarea paradigmei stimulilor dublii.  

Dacă obținerea reflexelor PRM prin stimulare electrică s-a realizat ușor, pentru toți 
subiecții testați, aceste reflexe au putut fi generate doar la unul din cei șapte subiecți prin 
stimulare magnetică. Natura acestor răspunsuri a fost confirmată prin metoda vibrării 
tendoanelor. 

Bobina a fost plasată în poziția M90, deasupra vertebrelor L1-L2. Intensitatea 
stimulului aplicat a reprezentat 90% din intensitatea maximă pe care o poate genera 
stimulatorul. Întâi s-a aplicat un singur impuls, fără vibrații, iar apoi s-a reușit diminuarea 
intensității răspunsurilor obținute în mușchi prin vibrarea tendonului lui Ahile la piciorul 
drept – figura 2.6. 
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a)     b) 

Fig. 2.6 a) Răspunsul mușchilor la aplicarea unui stimul magnetic cu intensitatea de 90%, cu 
bobina în poziția L1-L2, fără a aplica vibrații şi b) aplicând vibrații la tendonul lui Ahile al 

piciorului drept 
 
  Pentru toți ceilalți subiecți din studiul nostru, răspunsurile cu latență scurtă evocate 
prin stimulare magnetică nu au putut fi suprimate prin vibrarea tendoanelor – figura 2.7. 

 
a)     b) 

Fig. 2.7  a) Semnalele CMAP pentru un stimul magnetic de intensitate 100%, cu bobina la 
nivelul T12-L1, poziția M0, fără vibrații și b) aplicând vibrații la tendonul lui Ahile al 

piciorului drept 
 
  S-a ajuns, deci, la concluzia că unele răspunsuri cu latenţă scurtă nu reprezintă reflexe 
PRM şi s-a formulat ipoteza că acestea ar putea fi datorate stimulării directe a traseelor 
cortico-spinale. Această presupunere a fost susţinută de două observaţii, extrase din analiza 
semnalelor CMAP obţinute la stimularea magnetică efectuată cu bobina în poziţie laterală 
(L90). Prima constă în faptul că cea mai mare amplitudine a semnalelor CMAP a fost 
înregistrată în muşchiul TA (unde tractele cortico-spinale îşi au proiecţiile) iar în muşchii TS 
răspunsurile CMAP au amplitudini foarte mici (figura 2.2.d)). Cea de-a doua observaţie se 
referă la faptul că, aşa după cum s-a menţionat anterior, latența răspunsurilor CMAP la 
stimularea magnetică sunt întrucâtva mai scurte decât în cazul stimulării electrice la acelaşi 
nivel și pentru același subiect. 
  Natura acestor răspunsuri se cere în continuare identificată, fapt care s-a realizat în cea 
de-a doua etapă de studiu.  

Principalele concluzii ale acestui studiu experimental se pot formula după cum 
urmează: Atât stimularea pe cale electrică cât şi cea pe cale magnetică a măduvei spinării pot 
conduce la activarea fibrelor nervoase spinale eferente, generând unde M în muşchii 
membrelor inferioare. Reflexele PRM pot fi şi ele declanşate prin ambele tehnici de 
stimulare, datorită activării fibrelor nervoase spinale aferente. Totuşi, trebuie remarcat faptul 
că reflexele PRM au fost declanşate uşor prin stimulare electrică, la oricare dintre subiecţii 
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incluşi în studiu, în vreme ce prin stimulare magnetică ele au fost obţinute doar la un singur 
subiect din cei şapte testaţi. 

Tehnica de vibrare a tendoanelor suprimă în mod eficient reflexele PRM. Aeastă 
suprimare prin vibrare se datorează unor mecanisme variate, incluzând probabil inhibarea 
presinaptică şi o ocluzie parţială a intrărilor în măduva spinală prin căile aferente mari, 
reprezentând, astfel, o indicaţie clară a originii reflexe a răspunsurilor evocate prin stimulare 
transcutanată a măduvei spinării.  

Paradigma stimulilor dubli a fost, însă, ineficientă în interpretarea răspunsurilor 
musculare la stimulare pe cale magnetică. Primul stimul produce o încovoiere considerabilă a 
coloanei vertebrale, datorită contracţiei muşchilor spatelui, modificând în acest fel condiţiile 
de stimulare. 

În a doua etapă de studiu, s-a urmărit corelarea rezultatelor experimentale cu 
rezultatele simulărilor efectuate, putându-se astfel concluziona care au fost fibrele nervoase 
activate în timpul determinărilor experimentale (s-a ținut cont atât de valorile funcțiilor de 
activare determinate prin simulare, cât și de parametri fiziologici - timpi de latență, cunoscuți 
în neurologie, determinați prin înregistrări electromiografice) – [A.2.1.1, A.2.1.2, A.2.1.5]. 

Această etapă a început prin modelarea simplificată a zonei lombare a spatelui, 
folosind un software propriu creat în utilitarul Matlab. Măduva spinării s-a reprezentat ca un 
corp cilindric continuu, în vreme ce coloana vertebrală s-a modelat printr-un cilindru 
concentric cu acesta, însă întrerupt. Pe lângă aceste componente, s-a luat în considerare şi un 
mediu omogen care să reprezinte torsul uman. Aceste simulări au fost efectuate considerând 
un subiect de înălţime medie (175cm). 

Zona lombară a torsului a fost modelată ca un paralelipiped de înălţime h=220 mm, 
lăţime L=360mm, şi adâncime l=240mm. Modelul şi dimensiunile sale geometrice sunt date 
în figura 2.8. 

 
Fig. 2.8 Geometria modelului de simulare 

 

În vederea determinării câmpului electric indus în volumul cilindric conductor, 
domeniul de calcul a fost discretizat astfel: pe direcţie unghiulară, s-a considerat un pas de 
22.5 grade, rezultând un număr de 16 puncte; pe direcţie radială, s-au considerat 13 puncte şi 
un pas de calcul de 2.5 mm; pe direcţie axială, tot cu un pas de calcul de 2.5 mm au trebuit 
considerate 89 de puncte. Domeniul paralelipipedic are acelaşi pas de calcul pe toate cele trei 
direcţii: 2.5 mm. 

Fiecare regiune în parte a fost considerată omogenă şi izotropă. Tehnicile numerice 
aplicate pot fi adaptate în vederea includerii efectelor neomogenităţii ţesuturilor, care ar putea 
influenţa distribuţia câmpului electric indus în ţesut. Cuantificarea efectelor acestor 
neomogenităţi necesită o muncă de cercetare suplimentară. În tabelul 2.2 sunt redate 
conductivităţile s şi permitivităţile relative εr evaluate in vitro pentru ţesuturile implicate în 
model. 
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Tabelul 2.2. Proprtietăţile electrice ale ţesuturilor 
Tipul ţesutului s (S/m) εr 
Torace 0.35 4 x 103 
Os 0.0132 5.2 x 105 
Materie cenuşie 0.33 5 x 107 
Materie  albă 0.2 3 x 107 

 
Potrivit teoriei câmpului electromagnetic, câmpul electric în ţesut poate fi determinat 

prin intermediul potenţialului electric scalar ϕ şi a potenţialului magnetic vector A (relaţia 
(1.3)). 

După aflarea primului termen al relaţiei (1.3) prin algoritmul descris în prima direcţie 
de cercetare, se trece la determinarea celui de-al doilea termen al ecuaţiei (1.3), cunoscând 
acum prima componentă a câmpului electric. Potenţialul electric, ϕ, în interiorul domeniilor 
(i) având diferite proprietăţi electrice se evaluează numeric rezolvând ecuaţia Laplace 

( )( )0=∆ iφ  în interiorul fiecărui domeniu.  
Condiţiile de frontieră aplicate la rezolvarea ecuaţiei Laplace provin din două condiţii 

de continuitate ce trebuiesc îndeplinite:  
( ) ( )1+= ii φφ  (2.1) 

( )
( )

( )
( ) 01

1 =⋅− +
+ nEE )( i

i
i

i ss  
Prima condiţie stipulează faptul că funcţia matematică ce exprimă componenta 

câmpului electric datorată inducţiei electromagnetice este continuă, şi deci şi funcţia ce 
exprimă potenţialul electric trebuie să fie continuă la interfaţa dintre diferite domenii. Cea de-
a doua condiţie se referă la continuitatea componentei normale a vectorului densitate de 
curent, condiţie care este validă considerând că regimul câmpului electromagnetic este 
cvasistatic. 

Calculele s-au efectuat utilizând un program Matlab, bazat pe metoda diferenţelor 
finite. Sistemul de ecuaţii rezultat s-a rezolvat utilizând metoda de eliminare Gauss. 

În ultimul pas al algoritmului s-a determinat răspunsul membranei neuronale la 
stimulul aplicat. Structurile nervoase au fost modelate în forma unui cablu electric şi s-au 
rezolvat ecuaţiile ce descriu potenţialul transmembranar în prezenţa câmpului electric indus. 
Relaţia dintre potenţialul transmembranar de-a lungul unei fibre nervoase infinit lungi 
(plasată de-a lungul axei z) şi câmpul electric indus este dată de:  
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d
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dt
dV z
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∂
∂

−=
∂
∂

−+
ρρp 44 2

2
  (2.2) 

unde V este potenţialul transmembranar, Ez componenta axială a câmpului electric indus, d 
diametrul fibrei, ρa rezistivitatea axoplasmei, l lungimea fibrei, Iionic curentul prin membrană 
datorat altor canale decât cel capacitiv iar cm capacitatea membranei pe unitatea de suprafaţă. 
Membrul drept al ecuaţiei (2.2) reprezintă funcţia de activare, proporţională cu derivata 
spaţială a câmpului electric indus de-a lungul fibrei nervoase. 

Pentru cabluri de lungimi finite sau îndoite sunt necesare două ecuaţii diferenţiale 
adiţionale, care să descrie variaţia potenţialului transmembranar la cele două capete ale fibrei, 
ţinând cont că nu poate exista un curent electric prin înalta impedanţă reprezentată de 
terminaţia membranei. Cele două ecuaţii ce se aplică la capetele fibrei, atât pentru  z=0 cât şi 
pentru z=l ( )0→∆z  sunt: 

z
mamam
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∆
=

∆
+

∆
+

ρρp 44
  (2.3) 

Se observă faptul că la capetele fibrei, sau în zonele în care aceasta este curbată, 
funcţia de activare depinde de intensitatea câmpului electric indus şi nu de gradientul acestui 
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câmp, ca în ecuaţia (2.2). 
Curentul electric necesar inducerii câmpului electric (A este proporţional cu I – vezi 

ecuaţia (1.3)) este produs de către stimulatorul magnetic (aproximat printr-un circuit RLC 
serie).  

Bobina având forma cifrei 8, utilizată în experimente, avea diametrul egal cu 70mm, 
iar numărul total de spire 18, câte 9 spire pe fiecare din cele două bucle. Inductivitatea acestei 
bobine este dată de fabricantul stimulatorului magnetic şi este L=16.35μH.  

Pentru a utiliza stimulatorul magnetic la întreaga sa capacitate, tensiunea iniţială cu 
care s-a încărcat condensatorul ce face parte din stimulatorul magnetic a fost U0= 50V. 
Valoarea maximă a derivatei curentului stabilit prin circuitul stimulatorului se determină ca 

μsA053Hμ3516V500 ..LUtI ===∂∂ . 
Cu aceste valori ale parametrilor de intrare s-au simulat cele trei cazuri experimentale 

descrise anterior: bobina este poziţionată central deasupra coloanei vertebrale (atât M0 cât şi 
M90) şi o poziţionare laterală: L90. Este, de asemenea, important de menţionat că rezultatele 
obţinute utilizând modelul nostru au fost comparate cu cele obţinute folosind un software 
profesional cum este COMSOL[A.2.1.3]. 

S-a utilizat COMSOL pentru a calcula aceeaşi mărime, utilizând acelaşi model 
geometric. Pentru a specifica valoarea curentului prin stimulatorul magnetic s-a utilizat un 
current sinusoidal de amplitudine Imax=3200A şi frecvenţă f=2500Hz. Valoarea maximă a 
derivatei acestui curent este 3.05A/μs, aceeaşi cu cea utilizată în modelul propriu pentru 
această simulare.  

În figura 2.9 este preluată din COMSOL geometria modelului şi distribuţia câmpului 
electric indus în ţesut.  

S-a determinat, de asemenea, câmpul electric total indus în ţesut de-a lungul liniei de 
control din figura 2.8, care reprezintă o fibră nervoasă medulară, prin intermediul ambelor 
instrumente de calcul. Rezultatele sunt prezentate şi comparate în figura 2.10. Se poate 
observa că aceste rezultate sunt în concordanţă, dar discontinuitatea proprietăţilor electrice 
ale ţesuturilor implicate în simulare afectează mai mult rutina Matlab proprie decât rezultatele 
obţinute în COMSOL, deoarece în acest caz a trebuit creată o reţea proprie de discretizare 
care să modeleze cât mai realist mediul şi care să ţină cont de toate proprietăţile ce intervin în 
construcţia modelului. Mediul de calcul profesional poate crea o reţea de discretizare mai 
fină, obţinându-se astfel rezultate mai precise. 

   
a)     b) 

Fig. 2.9  a) Geometria COMSOL şi b) Câmpul electric indus în zona lombară în timpul 
stimulării magnetice cu bobina în poziţia M90 
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Fig. 2. 10 Câmpul electric indus de-a lungul liniei de control din figura 2.8.Valori 

determinate cu două software-uri diferite 
 

Pentru poziţia M90 s-a determinat întâi câmpul electric total indus prin stimulare de-a 
lungul liniei de control reprezentată punctat în figura 2.8. Potrivit lui Ruohonen [8-
Bibliografie direcţia 1], pentru o stimulare cu un singur puls, valoarea maximă a câmpului 
electric indus ar trebui să fie cuprinsă între 100 şi 150mV/mm pentru a declanşa activarea 
fibrelor nervoase încovoiate sau finite. De aceea, s-a verificat dacă intensitatea câmpului 
electric indus este suficientă pentru a se activa direct măduva spinării. 

Din figura 2.11 se poate remarca faptul că valoarea maximă a câmpului electric indus 
se găseşte sub centrul bobinei şi este de 0.1255 mV/mm. De aceea, chiar luând în considerare 
limitările modelului creat prin simplificarea geometriei reale a problemei (anatomia 
ţesuturilor implicate în model este, evident, mult mai complexă), este greu de crezut că acest 
tip de stimulare ar putea conduce la activarea directă a măduvei spinării, întrucât valoarea 
câmpului electric indus ar trebui să fie de o mie de ori mai mare!  
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Fig. 2.11 Poziţia bobinei în raport cu coloana vertebrală. Distribuţia spaţială a lui Etotal de-a 

lungul linei de control 
 
În figura 2.12 s-a considerat o secţiune transversală în planul toracelui, paralelă cu 

bobina de stimulare, şi care include linia de control din figura 2.8. S-a reprezentat, în acest 
plan, distribuţia funcţiei de activare  ( zEz ∂∂ ). 

 
Fig. 2.12 Derivata spaţială a componentei axiale a câmpului electric într-un plan paralel cu 

bobina, situat la 40mm sub aceasta 
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rezultate COMSOL 

rezultate model propriu
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Linia de control din figura 2.8 are ecuaţia y=0 în figura 2.12, unde funcţia de activare 
este mereu nulă. De aceea, este, de asemenea, imposibilă activarea măduvei spinale prin 
intermediul funcţiei de activare menţionată în ecuaţia (2.2) pentru această poziţie a bobinei. 

De aceea, s-a putut concluziona că răspunsurile musculare înregistrate cu bobina în 
poziţia M90, după cum se poate observa în figura 2.2.c), se datorează activării nervilor spinali 
situaţi bilateral faţă de măduvă (o tariectorie posibilă a acestor nervi este trasată cu linie 
îngroşată în figura 2.12). Pentru a se obţine activarea nervilor spinali, aceştia trebuie să 
traverseze zone în care funcţia de activare este negativă. Valorile minime ale funcţiei de 
activare de-a lungul acestor nervi spinali este de -0.095mV/mm2 pentru primul şi -
0.048mV/mm2 pentru cel de-al doilea. Ambele valori sunt suficient de mici pentru a induce 
activarea nervilor - figura 2.13. 
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Fig. 2.13 Variaţia potenţialului transmembranar pentru cei doi nervi spinali din figura 2.12 

 
Rezolvând ecuaţia (2.2) s-a putut reprezenta răspunsul nervilor la stimulul aplicat. Se 

poate observa că cei doi nervi au un comportament activ, cu o latenţă mai scurtă pentru 
primul nerv (cel din partea dreaptă). Aceeaşi observaţie rezultă şi analizând tabelul 2.1 şi 
figura 2.2.c), remarcându-se şi faptul că muşchii drepţi  QM şi HM generează răspunsuri 
CMAP mai intense decât muşchii piciorului stâng, probabil datorită intensităţii mai mari a 
stimulului aplicat. 

S-a analizat, de asemenea, câmpul electric şi funcţia de activare de-a lungul liniei de 
control pentru celelalte poziţii ale bobinei de stimulare (M0 şi L90), obţinându-se rezultate 
similare. Valoarea maximă a  câmpului electric indus de-a lungul liniei de control este de 
4.35mV/mm pentru M0 şi 1.38mV/mm pentru L90, dar aşa după cum s-a stipulat anterior, 
aceste valori sunt sub pragul necesar activării unei fibre nervoase. Forma şi valoarea 
componentei axiale a câmpului electric de-a lungul liniei de control pentru aceste două poziţii 
ale bobinei se regăseşte în figura 2.14. Funcţiile de activare ce corespund acestor grafice sunt 
şi ele incapabile să declanşeze activarea directă a măduvei spinării. 
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a)     b) 

Fig. 2.14 Componenta axială a câmpului electric indus de-a lungul liniei de control din figura 
2.8: a) poziţia M0 şi b) poziţia L90 a bobinei de stimulare 

 
Totuşi, s-au identificat posibile traiectorii de nervi spinali, bilaterale pentru poziţia 

bobinei M0 şi doar în partea stângă a coloanei vertebrale pentru poziţia L90, care ar fi putut fi 
activate cu bobina de stimulare plasată în aceste poziţii în timpul sesiunilor experimentale - 
figura 2.2.d) pentru L90 şi figura 2.2.b) pentru M0.  

În concluzie, chiar ţinând cont de limitările modelului creat, rezultatele simulărilor 
pun în evidenţă faptul că măduva spinării nu poate fi stimulată direct în timpul 
experimentelor efectuate, deoarece amplitudinea câmpului electric indus în măduvă este cu 
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trei ordine de mărime mai mică decât cea necesară producerii activării unei fibre nervoase. 
Nici cel de-al doilea mecanism de stimulare, cuantificat prin intermediul funcţiei de activare, 
nu poate declanşa activarea măduvei. De aceea, s-a concluzionat că semnalele neidentificate, 
înregistrate prin electromiografie, reprezintă unde M, datorate activării nervilor spinali 
bilaterali.  

O altă direcţie de cercetare a constat în evaluarea eficienţei energetice a 
stimulatoarelor utilizate în stimularea magnetică a măduvei spinării. Pe baza consideraţiilor 
teoretice prezentate în prima parte a acestei lucrări, s-au investigat diferite configuraţii ale 
unei bobine circulare simple, care ar putea conduce la sporirea eficienţei energetice a 
procedeului. Trebuie însă menţionat că, în acest caz, s-a evaluat activarea măduvei spinării 
prin mecanismul funcţiei de activare, şi nu prin impunerea unei valori fixe a câmpului electric 
indus într-un punct ţintă. Cele 12 configuraţii studiate pornesc de la diferite distribuţii ale 
spirelor în interiorul bobinei, incluzând formele clasice de disc (configuraţia C1) şi cea 
solenoidală (C2). În figura 2.15 este prezentată configuraţia C12, care are formă de solenoid, 
cu spirele distribuite pe două nivele (8 spire pe primul nivel şi 7 pe cel de-al doilea). 

 

 
Fig. 2.15.  Distribuţia spirelor în interiorul unei bobine circulare - configuraţia C12 

 
  În tabelul 2.3 se prezintă distribuţia spirelor, rezistenţa şi inductivitatea fiecărei bobine 

de stimulare studiate.  
 

Tabelul 2.3.Configuraţiile bobinei 
Configuraţia bobinei  L (mH) R(mΩ) 
C1 – disc (15 spire) 16 22.8 
C2 – solenoid (15 spire) 26.9 32 
C3- 3,3,3,3,3 33.8 30.7 
C4 – 5,5,3,2 35.5 29.9 
C5 – 6,5,3,1 38 29.6 
C6 – 5,5,5 31.8 29.4 
C7 – 7,7,1 36.5 28.3 
C8 – 7,6,2 34.2 28.8 
C9 – 7,5,3 32.9 29 
C10 – 6,5,4 32 29.3 
C11 – 8,5,2 36.6 30.6 
C12 - 8,7 27.4 27.7 

 
  În vederea obţinerii unei stimulări eficiente (cunoscut fiind randamentul scăzut al 
transferului energetic de la bobina de stimulare către ţesut), reducerea consumului de putere 
şi a încălzirii bobinei sunt principalele probleme care trebuie rezolvate [A.2.1.28, A.2.2.22]]. 
În tabelele 2.4 şi 2.5 sunt prezentate valorile acestor parametri energetici pentru diferitele 
configuraţii de bobine studiate, în cazul regimului tranzitoriu aperiodic sau oscilant al 
circuitului de stimulare.  
 
 
 
 
 

K 
nivele 

Nk - spire 
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Tabelul 2.4       Tabelul 2.5 
Parametrii energetici şi tensiunea iniţială pe    Parametrii energetici şi tensiunea iniţială pe  
condensator pentru diferite configuraţii     condensator pentru diferite configurații 
ale bobinei – regim aperiodic      ale bobinei – regim oscilant 

 
  Din ambele tabele se poate observa că valoarea tensiunii iniţiale pe condensator, U0, 
necesară în vederea activării măduvei spinării creşte odată cu distribuirea spirelor în interiorul 
bobinei. Cea mai mică valoarea a lui U0 se obţine pentru configuraţia C1 iar cea mai mare 
pentru configuraţia C5, în care bobina are spirele distribuite pe 4 nivele. 
  Deci, pentru ambele regimuri tranzitorii, bobina comercială (având forma de disc) 
este cea mai eficientă în vederea activării măduvei spinării, aceasta având cel mai mic 
consum energetic şi cea mai mică încălzire a bobinei per puls. A doua cea mai eficientă 
configuraţie este C12. Se poate observa şi faptul că valorile lui U0 sunt mai mari pentru 
regimul oscilant decât pentru cel aperiodic. Aceste observaţii sunt foarte importante în 
proiectarea unor bobine pentru stimularea magnetică repetitivă (necesară în restabilirea 
funcțiilor motorii la pacienţii cu leziuni ale măduvei spinării). 

Pentru configurațiile propuse s-a studiat răspunsul fibrelor nervoase la stimulul 
aplicat. Considerând condensatorul încărcat cu aceeași tensiune inițială pentru ambele 
regimuri, se constată că răspunsul fibrei nervoase are o latență mai mare pentru cazul în care 
circuitul de stimulare funcționează în regim tranzitoriu oscilant decât pentru cazul de regim 
aperiodic (1.5ms față de 1ms) – figura 2.16. 

 
Fig. 2.16.  Variaţia potenţialului transmembranar în timp, 1– regim aperiodic şi 2– regim 

oscilant. (Configuraţia C1-disc, U0= 650V). 
 
 În figura 2.17 s-a reprezentat răspunsul măduvei spinării la stimularea cu fiecare din 
configurațiile propuse. Valoarea tensiunii inițiale de încărcare a condensatorului s-a stabilit la 
valoarea lui U0 necesară pentru activarea măduvei în cazul celei mai nefavorabile 
configurații. Cu această setare, s-a estimat perioada de latență a fibrei nervoase pentru fiecare 
din configurațiile studiate. Activarea are loc cel mai repede pentru configurația disc (C1), 

Bobina WJ 
(J) 

WB 
(J) 

∆T (°C) Ivârf 
(A) 

C 
(µF) 

U0(V)  
Bobina WJ (J) 

WB 
(J) 

∆T 
(°C) 

Ivârf 
(A) 

C 
(µF) U0(V) 

 C1 1.43 0.67 0.0006 288.34 8 600 
 

C1 
59.796
5 9.44 0.1307 1086 284.24 650 

C2 11.67 3.87 0.0053 536.66 14.94 1250  C2 132.11 43.79 0.2826 1804 119.81 1500 
C3 20.80 4.79 0.0095 532.46 22.82 1350  C3 106.37 45.04 0.2283 1632 85.86 1600 
C4 23.45 4.82 0.0107 521.35 25.73 1350  C4 98.96 43.95 0.2128 1573 80.15 1550 
C5 32.82 5.59 0.0149 542.80 31.22 1450  C5 101.25 47.83 0.2178 1586 73.04 1700 
C6 14.45 3.74 0.0066 485.48 20.08 1200  C6 88.95 35.59 0.1915 1496 93.46 1400 
C7 25.33 4.84 0.0115 515.09 27.79 1350  C7 94.91 43.38 0.2048 1541 77.05 1600 
C8 18.38 4.11 0.0084 490.82 23.53 1250  C8 91.71 39.43 0.1977 1518 84.31 1500 
C9 15.52 3.77 0.0071 478.9 21.56 1200  C9 90.72 37.57 0.1954 1511 89.03 1450 
C10 14.64 3.75 0.067 484.28 20.34 1200  C10 88.12 35.49 0.1897 1489 92.62 1400 
C11 25.41 4.83 0.0116 514.13 27.89 1350  C11 94.76 43.21 0.2034 1536 76.92 1600 
C12 7.73 2.50 0.0035 427.36 15.46 1000  C12 75.03 25.70 0.1621 1369 115.94 1150 
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urmată de configurația C12– figura 2.17.a) şi b). Perioada de latență crește pentru celelalte 
configurații, cea mai mare fiind obținută pentru C5. 

 
a)     b) 

Fig. 2.17.  Variaţia potenţialului transmembranar, cu punerea în evidenţă a perioadei de 
latenţă pentru fiecare configuraţie: a) regim aperiodic (U0=1450V); b) regim oscilant (U0= 

1700V). 

2.3  Determinarea caracteristicilor electrice ale unor materiale dielectrice neomogene 
 prin simulare numerică şi analiză experimentală 

2.3.1 Consideraţii generale privind importanţa direcţiei de cercetare 

 Cercetătorii care lucrează în domeniul ingineriei materialelor sunt continuu preocupaţi 
de obţinerea de materiale noi, cu performanţe mereu mai ridicate. Această preocupare a lor 
este justificată de necesităţile tot mai diverse ale omului şi de ambiţiile sale tot mai mari. Ea, 
cuplată cu elaborarea de noi tehnologii, mai exacte şi mai sofisticate, conduce  la apariţia de 
materiale cu caracteristici şi comportamente care parcă ies din sfera realului.  
 Multe dintre materialele folosite la ora actuală ca izolanţi electrici sunt amestecuri 
dielectrice cu două sau mai multe componente sau faze. O mare dezvoltare s-a înregistrat în 
domeniul folosirii compozitelor, ale căror proprietăţi mecanice deosebite (combinaţia unică 
de densitate mică şi rezistenţă mecanică mare) a dus nu numai la studierea proprietăţilor lor 
mecanice, dar şi la o tehnologie de fabricaţie foarte avansată. În prezent, ele au început să fie 
folosite ca izolanţi electrici în sistemele de izolaţie, ceea ce a dus la înlocuirea materialelor 
tradiţionale (ulei, hârtie, sticlă, ceramică etc) cu compozite bazate pe polimeri, mai ieftine şi 
mai puţin poluante pentru mediul ambiant. De aceea, ele sunt foarte studiate de mulţi 
cercetători pentru a se descoperi alte materiale mai rezistente la solicitările electrice şi cu preţ 
de cost mai scăzut. În plus, cu aceste materiale noi se încearcă ridicarea tensiunii nominale a 
liniilor de transport de energie, dar şi reducerea pierderilor şi a dimensiunilor echipamentelor 
folosite. Evoluţia lor este continuă, datorită dezvoltării tehnologice care permite 
îmbunătăţirea procesului tehnologic de obţinere printr-o precizie mai ridicată la fabricare. 
 Principalul avantaj al compozitelor constă în posibilitatea de a le modela pentru 
scopuri speciale. Cum modelarea cu metodele clasice de încercări experimentale presupune 
timp şi bani – îmbunătăţirea modelului iniţial fiind dificilă – utilizarea calculatorului în faza 
de proiectare reprezintă un real progres, proprietăţile dorite putând fi estimate şi corectate 
prin simulare numerică. Existenţa calculatoarelor performante lărgeşte mult aria problemelor 
ce pot fi abordate şi studiate.  
 Cele mai studiate cazuri de amestecuri dielectrice sunt cele binare, compuse   dintr-un 
polimer care constituie matricea (cu permitivitatea relativă ε1) şi incluziuni organice sau 
anorganice (cu permitivitatea relativă ε2), distribuite spaţial în mediul gazdă. Dacă pentru un 
procent volumic q mic al incluziunilor în amestec există formule analitice ce permit estimarea 
permitivităţii medii, pentru procente mari  – cazul compozitelor polimerice care se utilizează 
în sistemele de izolaţie – este necesară o simulare numerică pentru studiul comportării lor. Cu 
programul Maxwell 2,3D, creat de corporaţia ANSOFT, se poate calcula – prin metoda 
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elementelor finite (MEF) – intensitatea câmpului electric E şi inducţia D în orice punct din 
domeniul de studiu şi apoi, se poate determina – pe baza valorilor medii ale acestora - 
permitivitatea efectivă a amestecului - εef.  
 S-a semnalat în literatură că εef  este influenţată de forma, dimensiunile, distribuţia 
spaţială a incluziunilor, distanţa dintre ele etc, dar şi de orientarea lor în câmpul electric 
aplicat. Totodată raportul permitivităţilor ε2/ε1 influenţează atât precizia calculului numeric 
cât şi permitivitatea efectivă. Evident ea depinde şi de concentraţia şi de modul de distribuţie 
(ordonat sau dezordonat) a incluziunilor. 
 Simulările 2D, efectuate pentru diverse amestecuri binare (în special), dar şi cu mai 
multe componente au urmărit stabilirea factorilor care influenţează mai  pregnant 
permitivitatea efectivă a amestecului. Rezultatele numerice obţinute au fost comparate cu cele 
calculate cu relaţiile analitice propuse de diverşi cercetători. 
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2.3.2 Experienţa ştiinţifică a candidatei în al treilea domeniul 

 Cercetările în acest domeniu au fost orientate în două direcţii principale: modelarea 
numerică a unor amestecuri dielectrice (preponderent binare) şi încercări experimentale 
pentru determinarea caracteristicilor dielectrice ale unor izolanţi electrici neomogeni 
[A.2.1.7, A.2.1.11, A.2.3.11, A.2.3.16]. 
 În cadrul primei direcţii de cercetare, permitivitatea efectivă s-a determinat pentru un 
regim electrostatic, utilizând un software bazat pe Metoda Elementului Finit, dezvoltat de 
firma Ansoft. S-a creat un model 2D al compozitului şi s-au determinat parametrii cheie 
necesari calculării proprietăţilor dielectrice ale amestecului, ( )yxE ,  şi ( )D x,y  în interiorul 
domeniului. Ecuaţia care trebuie rezolvată în vederea găsirii acestor parametri este cunoscută 
ca legea lui Gauss: 

( ) ( )yxyxEr ,),(0 ρεε =⋅∇                                      (3.1) 
unde εr, ε0 reprezintă permitivitatea relativă şi respectiv, permitivitatea vidului, iar ( )yx,ρ  
reprezintă distribuţia de sarcină în interiorul domeniului.  

Permitivitatea medie a unui compozit poate fi determinată cu una din următoarele 
două căi: 

Prima metodă (M1) necesită determinarea valorii medii a intensităţii câmpului electric 
E~  şi a inducţiei electrice D~  pentru întreg domeniul de calcul, cu relaţiile: 

∫
Ω

Ω
Ω

= EdE 1~   şi  ∫
Ω

Ω
Ω

= DdD 1~                            (3.2) 

Permitivitatea dielectrică efectivă se calculează, în acest caz, cu formula: 
EDef
~/~

0εε =                              (3.3) 
Cea de-a doua metodă (M2) implică determinarea energiei electrostatice pentru întreg 
domeniul de calcul, permitivitatea efectivă fiind, apoi, determinată din relaţia: 

Ω⋅⋅
Ω

=Ω
Ω ∫∫

ΩΩ

dDEdEef 2
111

2
1 2

0εε                                      (3.4) 

O altă modalitate de a determina permitivitatea dielectrică efectivă a unui compozit 
constă în utilizarea relaţiilor analitice de calcul . 
 Pentru determinarea permitivităţii efective a amestecurilor dielectrice au fost propuse 
diverse relaţii de calcul, bazate pe diferite modele ale dielectricului neomogen. Câteva dintre 
acestea s-au utilizat pentru o analiză comparativă cu rezultatele numerice obţinute în cazul 
amestecurilor cu mai multe componente. Formulele utilizate sunt:  
 - Lichtenecker – Rother (sau legea logaritmică a amestecurilor): 

∑=
i

iieff q εε loglog                             (3.5) 

- Beer: 
∑=

i
iieff q εε                 (3.6) 

- Landau – Lifchitz: 

∑
=

=
n

i
iieff q

1

33 εε           (3.7) 

- Odelevsky:                            
2 1 2

ef
ε εε A A

2
= + + ; cu ( ) ( )1 1 2 2

1A 3q 1 ε 3q 1 ε
4
 = − + −        (3.8) 

- Maxwell-Wagner: 
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1 2 2 1
ef 1

1 2 2 1

2 2q( )
2 q( )
ε + ε + ε − ε

ε = ε
ε + ε − ε − ε

         (3.9) 

şi pentru amestecuri  ordonate (matriciale): 
 - Bruggerman: 

( )2 ef ef
3

2 1 1

ε ε ε1 q
ε ε ε
−

= − ⋅
−

        (3.10) 

 - Sillars: 
( )

( )( )
2 1

ef 1
1 2 1

mq
1

m 1 q
 ε − ε

ε = ε + 
ε + ε − ε −  

       (3.11) 

În aceste formule, qi reprezintă concentraţia componentei i a amestecului dată sub 
forma de fracţie volumică a componentei i din amestec, qi= Vi/Vtotal, εeff – permitivitatea  
efectivă relativă a amestecului, εi – permitivitatea relativă a componentei i a amestecului (ε1-
permitivitatea mediului gazdă) şi m – parametru de formă având valoarea 3 pentru incliziuni 
sferice şi 6 pentru cele cilindrice.. 

Domeniul de calcul utilizat în simulări este cel al condensatorului plan, cu câmp electric 
omogen, condiţiile pe frontieră fiind cele prezentate în figura 3.1.  

Pentru studiul influenţei formei şi dimensiunilor incluziunii asupra permitivităţii 
efective a amestecului binar, mai întâi au fost considerate modele simple, cu incluziuni 
poligonale cu un număr diferit de laturi (n=3,4,...∞) situate într-un pătrat (mediul gazdă) 
(figura 3.2).  

Valorile obţinute pentru permitivitatea efectivă εef prin simulările numerice realizate, 
determinate cu metodele M1 şi M2 pe modelele cu o incluziune poligonală (cu un număr 
variabil de laturi şi cu permitivitatea relativă ε2 = 6.5) plasată într-un pătrat (mediul gazdă cu 
ε1 = 4) - figura 3.2-, cu o concentraţie q=0.1, sunt cele indicate în tabelul 3.1. Se constată o 
scădere a permitivităţii la creşterea numărului de laturi ale incluziunii poligonale, şi după cum 
era de aşteptat, pentru un număr suficient de mare de laturi ea, practic, nu mai  variază. 
Erorile între valorile lui εef obţinute la cel mai mic şi cel mai mare număr de laturi sunt foarte 
mici (0.066%). 

 

V 1  = 10V   V 2  = 0V 
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Fig. 3.1.Condiţiile pe fronti-      Fig. 3.2.Modele de dielectric cu  incluziuni poligonale 
             eră impuse modelului      cu număr diferit de laturi 
 

Tabelul 3.1. Permitivitatea efectivă a amestecurilor cu o incluziune poligonală cu număr 
variabil de laturi 

Nr. laturi  incluziune 3 4 5 8 15 20 30 
M1 4.19554 4.19392 4.19331 4.19287 4.19279 4.19275 4.19274 
M2 4.15215 4.14873 4.14787 4.14703 4.14689 4.14678 4.14677 
Nr. laturi incluziune 40 50 60 80 90 99 ∞ 
M1 4..19274 4.19273 4.19272 4.19273 4.19273 4.19273 4.19273 
M2 4.14678 4.14677 4.14677 4.14676 4.14675 4.14676 4.14672 

        
 Pentru o incluziune elipsoidală s-a analizat influenţa asupra εef a unghiului de 
orientare β dintre axa lungă a elipsei şi direcţia câmpului electric aplicat - figura 3.3. 

n=5 n=4 n =3 
3 

n=∞ 

r3 
r∞ r5 r4 
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Rezultatele simulărilor obţinute cu metodele de calcul M1 şi M2, pentru ε1=4, ε2=6.5 şi 
q=0.3, sunt redate în figura 3.4. Se remarcă o scădere a permitivităţii odată cu creşterea 
unghiului β, cea mai mică valoare a lui εef fiind obţinută când β=900 (axa a este 
perpendiculară pe direcţia câmpului electric). 
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Fig. 3.3. Parametrii geometrici ai elipsei   Fig. 3.4. Variaţia εef  cu unghiul de orientare β
    
 Pentru a evidenţia influenţa dimensiunilor incluziunilor asupra permitivităţii efective 
a amestecului s-au utilizat modele formate dintr-un pătrat de latură   variabilă, în care sunt 
plasate două incluziuni cilindrice de mărimi diferite (figura 3.5): una cu raza r = 2 µm, 
menţinută constantă şi a doua cu raza R variabilă, astfel încât raportul k=R/r să varieze între 1 
şi 50. Permitivităţile relative ale componentelor amestecului s-au considerat: ε1=2.2 - pentru 
mediul gazdă - şi ε2=4 - pentru incluziuni, concentraţia acestora fiind menţinută constantă 
(q=0.3) prin varierea dimensiunilor domeniului de calcul, latura pătratului calculându-se cu 

relaţia > ( )
q

kr
21+

=
p


.  

  

   
                                    a)                b) 

Fig. 3.5. Modele cu două incluziuni cilindrice pentru studiul influenţei asupra 
permitivităţii efective a: a) - mărimii incluziunii; b) - distanţei dintre incluziuni 

 
 Rezultatele obţinute pentru evidenţierea influenţei mărimii razelor incluziunilor 
cilindrice asupra permitivităţii efective a amestecurilor sunt prezentate în tabelul 3.2.  

 
Tabelul 3.2. Permitivitatea efectivă a amestecurilor cu două incluziuni cilindrice de 

raze diferite 
 ,µm 9 14.5 20.5 26 33 39 52 65 129 323 
R, µm 2 4 6 8 10 12 16 20 40 100 
k=R/r 1 2 3 4 5 6 8 10 20 50 
εef 2.6857 2.6454 2.6431 2.6557 2.6368 2.6323 2.6284 2.6244 2.6237 2.6237 

  
 Se constată o scădere de până la 2.3% a permitivităţii efective la creşterea raportului k 
dintre razele incluziunilor de la 1 la 20. Pentru valori mai mari ale lui k, permitivitatea 
efectivă a amestecului nu mai este influenţată de acest raport (εef=2.62371 atât pentru k =20 
cât şi pentru k= 50). 

Distribuţiile intensităţii câmpului electric şi ale inducţiei electrice pe două dintre 
modelele studiate sunt redate in figura 3.6. 

x 

a 

b 

y 

 

β 

(x0,y0) 
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        a1)            a2) 

                                                
                    b1)                                                           b2)  
Fig. 3.6. Repartiţia intensităţii câmpului electric pe modelele: a1) – cu k=3; a2) – cu k=10 şi a 

inducţiei electrice pe modelele: b1) – cu k=3; b2) – cu k=10 
 
 Modelul geometric utilizat pentru a studia în 2D influenţa distanţei dintre incluziuni 
este un dreptunghi de 50x5 µm - mediul gazdă – în care sunt dispuse două incluziuni 
cilindrice cu aceeaşi rază – r = 2 µm – situate la diferite distanţe – între 2 şi 40 µm (figura 
3.5b). Amestecul dielectric are aceleaşi permitivităţi relative (ε1=2.2 şi ε2=4) ca şi în cazul de 
mai sus şi o concentraţie q=0.1. 

Distribuţiile intensităţii câmpului electric şi ale inducţiei electrice, pe două dintre 
modelele realizate (cu distanţă mică şi relativ mare între incluziuni), sunt redate în figura 
3.7a) şi 3.7b), pentru două distanţe între incluziuni (mică, d=r şi mare, d=20r), iar variaţia 
permitivităţii efective cu distanţa este ilustrată în graficul din figura 3.8. 

                
a) 

            
b) 

Fig. 3.7. Repartiţia câmpului şi a inducţiei electrice pe modelele cu doi cilindri aflaţi la 
distanţele : a) – d=r ; b) – d=20r 
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Fig. 3. 8. Variaţia cu distanţa dintre incluziuni a permitivităţii efective a amestecului 

 
Se remarcă faptul că, pentru distanţe între d = r şi d = 5r variaţia permitivităţii efective 

εef este foarte mică, dar la distanţe mai mari între incluziuni (d>10r) ea creşte semnificativ. 
Pentru a urmări influenţa raportului dintre permitivităţile componentelor amestecului 

binar z= ε2/ε1 simulările s-au făcut pe un model format dintr-un dreptunghi cu L=50 µm şi 
l=20 µm în care se găsesc două incluziuni identice (cu raza r = 4 µm şi permitivitatea relativă 
ε2 variabilă) plasate în mediul gazdă de permitivitate relativă constantă ε1=2, concentraţia 
incluziunilor în amestec fiind q =0.1. 

Variaţiile permitivităţii efective cu raportul z al permitivităţilor componentelor 
amestecului sunt ilustrate în graficul din figura 3.9. Se observă că pentru z>100 curba se 
aplatizează, permitivitatea nemaifiind influenţată de raportul permitivităţilor. 
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Fig. 3. 9. Variaţia εef  cu raportul permitivităţilor componentelor la un amestec cu o 
concentraţie q = 0.1 

 
Repartiţiile potenţialului electric pentru cazul a două incluziuni identice cu 

permitivităţi apropiate de ale mediului gazdă (z=2) şi mult diferite (z=1000) sunt ilustrate în 
figurile 10a) şi 10b). Se observă o creştere importantă a zonei de potenţial ridicat pentru un 
raport z=1000. 

            
            a.                 b. 

Fig. 3.10. Variaţia potenţialului electric pentru modelul cu două incluziuni identice 
dar cu raportul permitivităţilor faţă de mediul gazdă: a) -  mic (z=2); b) - foarte mare 

(z=1000) 
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S-au modelat şi amestecuri cu un număr mai mare de componente (3...6). Pentru o 
concentraţie q=0.2 s-au considerat incluziuni cu aceeaşi rază r = 2 µm, dar cu permitivităţi 
relative diferite, plasate într-un mediu gazdă sub formă de pătrat cu latura variabilă în funcţie 
de numărul n de incluziuni. Latura pătratului s-a calculat cu relaţia: qnr /p= . 

Valorile permitivităţii efective a amestecurilor cu mai multe tipuri de incluziuni 
cilindrice (cu aceeaşi rază dar cu valori diferite ale permitivităţii relative) obţinute prin 
modelarea numerică şi calculul analitic, cu relaţiile Lichtenecker – Rother, Beer şi Landau-
Lifchtz, sunt redate în tabelul 3.4. Se remarcă faptul că relaţia Lichtenecker - Rother dă 
rezultatele care se apropie cel mai mult de cele numerice, iar cu relaţia Beer se obţin erorile 
cele mai mari. Deci, formula Lichtenecker - Rother este cea mai indicată pentru calculul 
permitivităţii efective a amestecului cu mai multe componente. 

 
Tabelul 3.4. Permitivitatea efectivă a amestecurilor cu mai multe componente 

Nr. Latură Permitivitatea  incluziunilor Permitivitatea efectivă a amestecului  
incl. pătrat, 

µm 
ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 ε7 numeric Lichteneker/

Rother 
Beer Landau/ Lifchitz 

3 14 4 6 8    2.404515 2.451111 2.58718 2.537190 
4 18 4 6 8 12   2.504654 2.578436 2.821679 2.759988 
5 18 4 6 8 12 20  2.545528 2.690127 3.027381 2.889205 
6 19.5 4 6 8 12 20 16 2.568181 2.734413 3.116771 2.952318 

 
Distribuţia intensităţii câmpului electric în aceste amestecuri este ilustrată în figura 

3.11.  

 
Fig. 3.11. Distribuţia intensităţii câmpului electric în amestecurile cu 3, 4, 5 şi 6 incluziuni, 

cu diferite permitivităţi 
 
 Cercetările în acest domeiu au vizat şi cazul amestecurilor binare cu diverse 
distribuţii, concentraţii şi forme ale incluziunilor. S-au modelat atât amestecuri cu o 
distribuţie aleatorie a incluziunilor, denumite şi amestecuri statistice, cât şi amestecuri cu o 
distribuţie ordonată a acestora, denumite amestecuri matriciale.  
 Mai întâi s-au modelat amestecuri statistice. Acest mediu dezordonat s-a considerat ca 
o structură de puzzle compusă din 12x12 celule ocupate aleatoriu cu un număr diferit de 
incluziuni (în funcţie de concentraţie) de diferite forme (cerc, pătrat, triunghi) şi pentru 
diverse valori ale factorului de umplere. Pentru o concentraţie mică şi una mare, modelele 
geometrice pentru care s-au realizat calculele numerice sunt redate în figurile 3.12 şi 3.13, 
corespunzând unor concentraţii mici, respectiv mari ale incluziunilor. 
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Fig. 3.12. Amestecuri statistice cu concentraţie mică a incluziunilor cilindrice, pătratice 

şi triunghiulare 

 
Fig. 3.13. Amestecuri statistice cu concentraţie mare a incluziunilor cilindrice, pătratice 

şi triunghiulare 
 
 Amestecurile matriciale considerate sunt cele din figura 3.14, unde incluziunile 
sunt cilindrice sau elipsoidale, cu axa lungă a elipsei orientată pe direcţia câmpului 
electric aplicat. 

                       
 

Fig. 3.14. Structuri ordonate cu incluziuni cilindrice şi elipsoidale la acelaşi factor de umplere 
q = 0.156 

  
 Rezultatele modelărilor numerice realizate pentru amestecurile statistice şi matriciale 
formate dintr-un mediu gazdă cu permitivitatea ε1=4 şi a incluziunilor ε2=6.52 sunt redate în 
tabelul 3.5. Valorile numerice sunt comparate cu cele calculate analitic cu relaţiile din 
literatură indicate pentru cele două tipuri de amestecuri. 
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Tabelul 3.5 Permitivitatea efectivă pentru amestecuri cu incluziuni cilindrice 

q Maxwell 
Wagner 

Lichtenecker 
Rother Beer Odelev-

schi M1 M2 Exp. q 
Eroare 
Brugger-
man-M1 

Sillars M1 M2 

0.039 4.0817 4.0763 4.0867 4.0819 4.0778 4.0624 4.073 0.1 -0.179 4.1859 4.1946 4.1510 
0.078 4.1646 4.1548 4.1745 4.1653 4.1555 4.1237 4.141 0.2 -0.154 4.0587 4.3977 4.3127 
0.117 4.2487 4.2347 4.2631 4.2502 4.2352 4.1885 4.182 0.3 -0.1297 4.3386 4.6114 4.4892 
0.156 4,3339 4.3162 4.3527 4.3366 4.3159 4.2544 4.217 0.4 -0.106 4.6257 4.8367 4.6836 
0.234 4.5079 4.4838 4.5347 4.5135 4.4846 4.3979 4,405 0.5 -0.083 4.9205 5.0752 4.9002 
0.312 4.6869 4.6580 4.7204 4.6961 4.6659 4.5545 4.581 0.7 -0.0435 55341 5.5999 5.4329 

Amestecuri statistice Amestecuri matriciale 
 

Analizând datele din tabelul 3.5 se observă că, pentru amestecurile statistice, valorile 
experimentale şi cele calculate analitic cu relaţia Lichtenecker-Rother sunt apropiate de cele 
numerice calculate cu metoda M1. Pentru amestecurile matriciale, cea mai bună concordanţă 
este între valorile calculate analitic cu relaţia lui Sillars şi cele numerice obţinute cu metoda 
M2. 

Pentru amestecurile statistice erorile relative între valorile calculate cu M1 şi cele 
analitice obţinute cu relaţia Lichtenecker-Rother descresc până la o concentraţie de q = 0.156. 
Erorile între valorile numerice, calculate prin cele două metode M1 şi M2 sau între M1 şi cele 
experimentale, cresc cu creşterea concentraţiei până la un maxim de 2.5%. 

La cele matriciale, erorile relative între M1 şi Silars cresc până la concentraţia q = 0.2, 
după care descresc odată cu creşterea concentraţiei. 
  Au fost modelate structuri ordonate şi în 3D. Modelele cu diferite forme ale 
incluziunilor (sferice, elipsoidale şi cilindrice) sunt cele prezentate în figura 3.15. 

.        
a) 

  .  
   b)             c) 

Fig. 3.15. Modelul amestecului cu incluziuni: a)- sferice, b) – elipsoidale şi c) – cilindrice 
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Valorile permitivităţii efective - calculate prin metodele M1 (εef1) şi M2 (εef2) - a 
amestecurilor modelate sunt cele înscrise în tabelul 3.8. Permitivitatea efectivă – în cazul 
incluziunilor elipsoidale şi cilindrice - este dependentă şi de orientarea incluziunilor în 
câmpul electric (orientare paralelă cu câmpul electric – β=00 – sau perpendiculară pe câmp – 
β=900). În funcţie de orientare, erorile sunt egale cu 1.739% pentru incluziunile cilindrice şi 
de 0.021% pentru cele elipsoidale. Totodată, s-a stabilit că permitivitatea este mai puternic 
influenţată de orientarea în câmpul aplicat în cazul incluziunilor cilindrice.  

 
Tabelul 3.8. Permitivitatea efectivă a amestecurilor matriciale cu incluziuni sferice, cilindrice 

şi elipsoidale, pentru două direcţii de orientare în câmpul electric aplicat 
 εef1  εef2 

Sferă 4.62973539 4.53322938 
 β= 0o 4.59880429 4.464654958 

Cilindru β= 900 4.67800461 4.604837551 
 β= 0o 4.61337827 4.535562429 

Elipsoid β= 900 4.61230341 4.533102822 

 
Cea de-a doua direcţie de cercetare în acest domeniu a constat în analiza 

experimentală a amestecurilor dielectrice neomogene. 
Analiza experimentală s-a realizat pe compozite polimerice, obţinute prin amestecarea 

răşinii sintetice (polimerul) cu durificatorul şi cu umplutura ceramică sau cu bilele de sticlă. 
Eşantioanele obţinute prin turnare din aceste compoziţii (discuri cu ф = 100 mm) au fost 
condiţionate pentru determinări experimentale: s-au şlefuit suprafeţele de contact ale 
epruvetei cu electrozii condensatorului de măsură pe un pat granular, s-au curăţat cu alcool şi, 
apoi, s-au argintat. Măsurătorile de permitivitate şi factor de pierderi, tgδ, s-au realizat cu o 
punte Schering tip TR 9701 şi cu o punte RLC – Hameg tip HM 8018. Curenţii de 
absorbţie/resorbţie au fost măsuraţi cu un electrometru Keithley model 6571 A, conectat la un 
calculator PC Pentium pentru înregistrarea valorilor măsurate. 

Analiza numerică şi experimentală pentru determinarea permitivităţii efective s-a 
realizat pe amestecuri cu constante dielectrice apropiate ale componentelor: răşină 
epoxidică/sticlă RS şi pe amestecuri cu permitivităţi foarte diferite: poliester/rutil – PR şi 
răşină epoxidică/rutil – RR. Caracteristicile de conducţie au fost analizate pe baza curenţilor 
de absorbţie/resorbţie înregistraţi pe epruvete din poliester cu umplutură de sticlă, cu diferite 
concentraţii şi dimensiuni ale bilelor de sticlă. Caracteristicile dielectrice ale componentelor 
amestecurilor sunt: permitivitatea relativă a mediului gazdă este 2.2 la poliester şi 3.52 la 
răşina epoxidică, iar constanta dielectrică a incluziunilor s-a considerat 55 sau 100 la rutil 
(valorile extreme ale permitivităţii rutilului) şi 6.52 la sticlă. 

Pentru compozitul răşină epoxidică/rutil - cu permitivităţile ε1 = 3.52 şi ε2 = 55 - 
calcul numeric al lui εef s-a făcut pe modele ca cele din figurile 3.12 şi 3.13, cu cele două 
metode M1 şi M2, iar rezultatele sunt redate în tabelul 3.9. Se constată că numai metoda M1 
dă rezultate corecte în cazul amestecurilor cu permitivităţi foarte diferite, oricare ar fi forma 
incluziunii. 
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Tabelul 3.9. Valorile analitice şi numerice ale permitivităţii efective a compozitului răşină 
epoxidică/rutil - RR 

q, Maxwell legea Beer Samha- Odelev M1 M2 
% Wagner log.  radze -schi       
8 4,283 4,067 5,501 5,922 4,384 4,212 4,031 4,343 3,541 3,517 3,562 

13,2 4,841 5,017 7,026 7,497 5,161 4,431 4,379 4,836 3,547 3,528 3,612 
19 5,532 5,864 8,947 9,2689 6,321 5,018 4,966 - 3,574 3,557 - 

24,3 6,238 6,295 10,905 10,904 7,743 5,312 5,391 - 3,596 3,595 - 
26,2 6,511 6,587 11,654 11,495 8,355 5,466 5,586 5,728 3,598 3,609 3,631 

 
 Valorile permitivităţilor efective ale altor amestecuri realizate - măsurate 
experimental sau calculate numeric şi analitic cu relaţiile indicate, pentru diverse concentraţii 
ale incluziunilor - sunt sintetizate în tabelul 3.10. Modelările numerice au fost făcute în 2D, 
pe aceleaşi modele ca şi în cazul anterior - utilizând numai metoda M1 - pentru diverse 
concentraţii ale incluziunilor de diferite forme. 
 
Tabelul 3.10 Valorile εef ale amestecurilor statistice cu diferite concentraţii ale incluziunilor 

Compozit q, Maxwell legea Beer Samha- Odelev exp. M1 
 % Wagner log.  radze -schi     

PR 5,1 2,516 2,604 3,249 6,417 2,545 2,65 2,5643 2,6680 2,7424 
 12,5 3,031 3,3257 5,134 10,963 3,263 2.78 2,8478 2,9703 3,2338 
 15,9 3,298 3,7213 6,145 13,063 3,721 3,42 2,9743 3,1188 3,3887 
 18 3,471 3,9889 6,814 14,363 4,060 3,77 3,1939 3,6234 3,8557 
 20,5 3,688 4,3325 7,656 15,915 4,533 3,81 3,5533 4,8764 4,9547 
 22,1 3,833 4,5679 8,221 16,911 4,881 4,43 3,6519 5,3855 5,2188 

RS 8,3 4,1753 4,1649 4,185 4,1708 4,1761 3,981 3,6920 3,7061 3,7004 
 13,5 4,2879 4,2721 4,3044 4,2802 4,2899 4,733 3,8095 3,8177 3,8138 
 20 4,4315 4,4100 4,4549 4,4195 4,4357 4,892 3,8652 3,8752 3,8759 
 24,1 4,5238 4,4992 4,5512 4,5090 4,5297 4,917 3,946 3,9498 3,9448 
 29,5 4,6475 4,6195 4,6796 4,6290 4,6558 5,275 4,0765 4,0882 4,0820 
 36,1 4,8022 4,7709 4,839 4,7791 4,8135 5,314 4,1121 4,1461 4,1315 

  
Rezultatele obţinute la modelarea structurilor ordonate - amestecuri matriciale - cu 

incluziuni cilindrice sau elipsoidale (figura 3.7) sunt cele înscrise în tabelul 3.11. 
 

Tabelul 3.11. Permitivitatea efectivă a amestecurilor matriciale cu incluziuni cilindrice şi 
elipsoidale 

Concentraţia q,  
% 

Incluziuni cilindrice Incluziuni elipsoidale 

 compozit PR compozit RR compozit PR compozit RR 
5.1 2,42724  2,38554  
8.4 - 4,0741  3,9735 

15.7 2,9535 4,68873 2,75221 4,37858 
 

 Se constată că, la aceeaşi concentraţie, permitivitatea amestecului cu incluziuni 
elipsoidale este mai mică decât a celui cu incluziuni cilindrice perpendiculare pe direcţia 
câmpului electric (scădere relativă de 6.81% la PR şi de 6.62% la RR – la concentraţia de 
15.7). Totodată, εef la amestecurile statistice este mai mare decât la cele matriciale (erori de 
5.3% la concentraţia mică şi de 0.7% la cea mare, în cazul compozitului PR). 
 Pe baza determinărilor experimentale efectuate s-au ridicat graficele de variaţie ale 
compozitelor studiate, pentru două concentraţii apropiate (0.159 la PR şi 0.157 la RR) acestea 
fiind redate în figurile 3.16 şi 3.17. Ele pun în evidenţă existenţa unor vârfuri de pierderi la 
frecvenţe joase. 
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Fig. 3.16. Variaţia εr şi tgδ cu frecvenţa 

(kHz) la un compozit PR cu concentraţia 
q=0.159 

 

Fig. 3.17. Variaţia εr şi tgδ cu frecvenţa (în 
kHz) la un compozit RR cu q=0.157 

 

 
 Variaţia în timp a curenţilor de absorbţie şi de resorbţie înregistraţi pe două compozite 
poliester/sticlă PS cu concentraţii foarte diferite ale incluziunilor sunt ilustraţi în figurile 3.18 
şi 3.19. 
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Fig. 3.18. Curenţii de absorbţie şi resorbţie la     Fig. 3.19. Curenţii de absorbţie şi resorbţie la 
                compozitul PS cu 15.4 % sticlă              compozitul PS cu 59% sticlă 
  
 Se remarcă creşterea curentului rezidual de conducţie cu două ordine de mărime 
(5.47⋅10-12 A la compozitul PS cu 15.4 % sticlă şi 6.77⋅10-10 A la cel cu 59 % sticlă), ceea ce 
era de aşteptat având în vedere prezenţa conducţiei ionice în sticlă. 

Caracteristicile de conducţie ale unor eşantioane din compozitul PS cu diverse 
concentraţii şi dimensiuni ale incluziunilor de sticlă sunt sintetizate în tabelul 3.12. 
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Tabelul 3.12  Caracteristicile de conducţie ale unor compozite poliester/sticlă - PS 
Compoziţie 
eşantion 

qi, 
% 

Grosime  
mm 

I60, 
pA 

I300 pA Ifinal 
pA 

tfinal 
s 

ρ⋅1012 
Ω⋅m 

t 
[0C] 

PS φ315-400µm 15.4 2.1 33.2 12.9 3.11 3562 150.2 23.5 
PS/1 φ160-200µm 15.4 2.03 53.5 19.3 5.47 3498 88.36 23.5 

PS/2 φ160-200µm 15.4 2 37.7 16.3 4.8 3907 102 26.1 

PS/3 φ160-200µm 15,4 2.15 34.1 14.4 4.11 4195 111 22.8 

PS/1 φ160-200µm 59 3.12 1020 746 677 3893 0.464 23 

PS/2 φ160-200µm 59 3.17 690 468 361 3852 0.855 21.6 
Poliester pur 0 3.12 9.53 3.17 0.47 7067 667.7 23.2 
PS 30 3.66 40.6 15 1.42 7062 188 23.3 

PS φ400-500µm 16.4 1.64 34.6 16.5 5.07 3518 118 21 

PS φ〈100µm 16.4 3.3 346 294 209 3526 1.42 21.4 
PS 36 3 2250 1660 297 3659 1.101 21.9 
PS 40 3 364 208 94-8 3565 3.45 22.1 

 
Analiza rezultatelor înscrise în tabelul 3.12 indică o creştere a rezistivităţii de volum 

la creşterea diametrului bilelor de sticlă (de la 1.42⋅1012 la 118⋅1012 Ω⋅m la o creştere a 
diametrului de la 100 la 400-500 µm). La creşterea concentraţiei rezistivitatea scade (de la 
88.36⋅1012 la 0.464⋅1012 Ω⋅m). 

Permitivitatea efectivă a dielectricilor neomogeni polimerici poate fi determinată prin 
modelare numerică cu metodele M1 şi M2 în cazul în care componentele au permitivităţi de 
valori apropiate sau numai cu metoda M1 în cazul în care acestea au valori foarte diferite. 
Analiza datelor experimentale şi numerice indică faptul că formula Maxwell – Wagner pentru 
compozitele PR poliester/rutil şi cea a lui Beer pentru cele din răşină epoxidică cu sticlă – RS 
- dau valorile cele mai apropiate de cele experimentale. De asemenea, datele calculate şi cele 
măsurate experimental indică o scădere a permitivităţii efective a amestecurilor matriciale 
faţă de cele statistice.  

Studiul comportării compozitelor polimerice în domeniul frecvenţă indică existenţa 
unor vârfuri de pierderi dielectrice la frecvenţe joase, iar cel al caracteristicilor de conducţie 
pune în evidenţă o creştere a rezistivităţii cu creşterea mărimii incluziunilor şi o scădere a ei 
cu creşterea concentraţiei. 
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3 CONCLUZII  

Activitatea de cercetare și experiența educațională a candidatei de-a lungul întregii cariere 
este reprezentată de:  
 

• 7 cărți științifice (două ca prim-autor)  
• 99 articole științifice, dintre care:  

o 11 articole în reviste cotate ISI (trei ca prim autor) 
o 17 articole în ISI Proceedings (5 ca prim autor) 
o 22 articole în baze de date internaționale 
o 40 articole publicate în reviste naționale și/sau prezentate la conferințe 

internaționale 
• 49 de citări în reviste cotate ISI/BDI 
• 11 contracte de cercetare naționale castigate prin competiție ca membru al echipei 
• 2 contracte de cercetare naționale castigate prin competiție ca director 
• 2 contracte de cercetare internaționale ca membru al echipei 

4 DIRECȚII DE DEZVOLTARE A CARIEREI CARE NECESITĂ ABILITAREA  

 
Principala direcție de dezvoltare a carierei, ulterioară abilitării, o constituie 

continuarea activității de cercetare științifică. Activitatea de cercetare postoctorală a 
candidatei a fost prezentată în teza de abilitare. S-au evidențiat rezultatele semnificative, care 
au stat la baza articolelor științifice publicate de autoare în reviste de prestigiu, cotate ISI sau 
BDI, care atestă noutatea și importanța ideilor expuse. 

Totodată, tematicile abordate în teza de abilitare au stat la baza unor contracte de 
cercetare, în care Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a făcut parte din echipe de cercetare 
extinse, unele dintre ele implicând direct și mediul industrial. Trebuie, deci, menționat că 
aceste rezultate au fost obținute ca urmare a unei munci în echipă, a unor colaborări 
interdisciplinare cu cercetători și colective de cercetare atât din universitate, cât și a unora din 
cadrul altor instituții de învățământ de prestigiu sau companii din țară și străinătate.  

Ca potenţial de dezvoltare a carierei, candidata va urmări continuarea și aprofundarea 
relațiilor de colaborare iniţiate în cadrul UTCN, în ceea ce privește implementarea metodelor 
numerice de calcul în rezolvarea unor probleme de calcul de câmp electromagnetic sau de 
circuite electrice, cu aplicații în ingineria electrică sau cea bio-medicală. Colaborările au fost 
realizate în primul rând cu colegii din cadrul Laboratorului de Metode Numerice, parte 
integrantă din Centrul pentru Electromagnetism Aplicat (structură acreditată CNCSI din anul 
2005), dar și cu colectivul de cercetare în Inginerie Medicală sau cu specialiști în sisteme 
Hardware de la Catedra de Calculatoare. O altă colaborare care trebuie menționată a fost cea 
cu cercetătorii de la Universitatea de Medicină din Viena, Centrul pentru fizică medicală și 
inginerie biomedicală. 

Rezultatele obținute ca urmare a cercetărilor efectuate în cadrul contractelor de 
cercetare amintite pot forma tema unor cursuri și laboratoare la nivel de masterat (în acest 
sens există deja câteva lucrări de laborator implementate) în cadrul Universității Tehnice din 
Cluj-Napoca. 

De asemenea, pot fi elaborate cursuri de instruire pentru specialiști din industrie, fiind 
asigurat, astfel, transferul de cunoștințe către beneficiarii economici. 
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Se pot propune teme de teze de doctorat în cadrul departamentului de Electrotehnică 
și Măsurări în domeniul modelării numerice a problemelor de câmp electromagnetic și a celor 
de circuite electrice, cu aplicații în diverse ramuri ale Ingineriei Electrice. 

Direcțiile și competențele de cercetare ale candidatei deschid multiple oportunități 
pentru activitatea de cercetare ulterioară și implicarea universității în contracte de tip Horizon 
2020. Se enumeră câteva posibile viitoare direcții de cercetare și de dezvoltare aplicativă:  

• Determinarea pe cale experimentală a proprietăților de control a membrelor inferioare 
a rețelelor de nervi spinali, prin stimulare pe cale magnetică; 

• Analiza câmpului electric indus în țesutul măduvei spinării și zonele adiacente în 
timpul stimulării magnetice prin modelarea realistă a problemei, ținând cont de 
complexitatea anatomică a zonei modelate; 

• Parametrizarea modelului, astfel încât să poată fi adaptat în funcție de dimensiunile 
subiectului; 

• Implementarea calculului paralel în vederea reducerii timpului necesar rulării 
aplicației de calcul; 

• Proiectarea unui stimulator magnetic capabil să activeze măduva spinării; 
Determinarea caracteristicilor constructive ale circuitului electric al stimulatorului 
(curent maxim, derivata maximă a curentului, capacitatea bateriei de condensatoare 
care stochează energia transferată către pacient, încălzirea bobinei per puls); 

• Studiul fezabilității și a fiabilității stimulatorului proiectat. 
Prin publicarea în reviste și prezentarea rezultatelor obținute la diferite conferințe 

internaționale, vizibilitatea activității de cercetare și dezvoltare din UTCN va crește, sporind, 
astfel, probabilitatea ca universitatea să acceseze prin, competiție internă sau internațională, și 
alte fonduri de cercetare.  

Candidata își exprimă astfel încrederea că experiența și competențele dobândite până în 
prezent o vor ajuta în atragerea de noi fonduri necesare unei cercetări aplicative viitoare. 

5 BIBLIOGRAFIE  

Având în vedere că întreaga teză de abilitare se referă la activitatea de cercetare a candidatei, 
lucrările la care se face referire sunt cuprinse în Lista de lucrări a candidatei (articole, lucrări, 
cărți, contracte, etc.). La rândul lor, fiecare lucrare din această listă are referințele ei 
bibliografice. Fiecare lucrare, împreună cu referințele bibliografice aferente, poate fi 
furnizată, la cerere. 
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