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I. REZUMAT  
 
 

Continutul tezei de fata, realizata in vederea obtinerii abilitarii in domeniul „Inginerie 
electrică” se bazează pe intreaga mea activitate profesionala si de cercetare derulata 
incepand cu anul 2003, când am obținut diploma de doctor în fizică, cu teza "Interacțiunea 
dintre câmpul electromagnetic de înaltă frecvență cu structuri biologice complexe" la 
Universitatea din București. 
 

Prezenta teză de abilitare este structurată în trei părți: 
1. Realizări post-doctorale în cariera academică, științifică și profesională 
2. Contribuții științifice și rezultate semnificative obținute în activitatea de cercetare 
3. Direcții viitoare de dezvoltare științifica și profesionala 
 

A doua parte este subdiviziata în două domenii principale, fiecare conținând mai 
multe secțiuni. Fiecare secțiune este finalizată cu o listă bibliografica selectiva de fond și cu 
o lista de publicații proprii/originale. 
 
1. Realizări post-doctorale în cariera academică, științifică și profesională: 
 

După finalizarea stagiului de doctorat și primirea titlului de doctor (în anul 2003), am 
continuat activitatea de cercetare în principal în domeniul bioelectromagneticii și am rămas 
cadru didactic al Academiei Forțelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu, România, unde 
mi-am continuat cursurile, seminariile și activitățile de laborator ca lector universitar. Mai 
târziu, in cadrul aceleiasi instituții am ocupat functia de conferentiar universitar (2007)  iar 
apo cea de profesor universitar (2015). De-a lungul anilor, începând cu anul 2003, am avut 
activitati de predare, seminarizare si laborator la discipline precum: Electrotehnică; 
Electromagnetism și fizica solidului; Unde electromagnetice, propagare și antene; Fizica 
nucleară și Dozimetrie. De asemenea am fost/sunt cadru didactic asociat la Universitatea 
Tehnica din Cluj Napoca - Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia 
Informatiei (2010-prezent) in cadrul unui program de masterat unde predau cursul 
"Interactiuni bioelectromagnetice si standarde de protectie" si La Universitatea "Lucian 
Blaga" din Sibiu - Facultatea de Inginerie (2011, 2012) unde am avuta cativitati de predare si 
aplicatii la disciplina "Surse de energie regenerabila". 

În anul 2006 am înființat Laboratorul de Expozimetrie și Dozimetrie de 
Radiofrecventa la Academia Forțelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu și am început 
coordonarea cercetării de masterat în domeniul bioelectromagneticii de înaltă frecvență, a 
antenelor si a propagării. 

De-a lungul anilor am coordonat zeci de studenți in pregătirea lucrarii de licență și a 
disertatiilor de masterat. Unii studenți au obținut premii speciale la conferinte științifice 
naționale ale studenților pe parcursul pregătirii lor academice. 

Competențele mele didactice s-au îmbogatit prin experiența mobilităților de predare 
în străinătate în cadrul programului Erasmus (de trei ori am avut mobilitati  didactice la 
Universitatea Nova din Lisabona, Portugalia) iar competențele mele de coordonare 
educațională au fost dezvoltate prin participarea la proiectarea curriculum-ului  educațional 
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si a dosarelor de avizare pentru două noi programe de licență implementate la Academia 
Forțelor Terestre din Sibiu în domeniul radiocomunicațiilor (in 2014 și in 2017). 

Am fost coordonator a trei proiecte naționale de cercetare obtinute prin competitie 
și membru al echipei de cercetare în alte șase proiecte naționale de cercetare obtinute prin 
competitie. Am avut o misiune stiintifica cu bursa de o luna de zile in Italia, la un laborator 
de cercetare in bioelectromagnetica din Trento (2005). Am avut două colaborări în proiecte 
de cercetare internaționale: una cu Franța (2009-2010) și una cu Grecia (2013-2014).  
Am fost membru al comitetului de management (sau supleant) în două acțiuni europene 
COST: 1) Acțiunea BM0704 - "Emerging electromagnetic field technologies and health", 
2008-2012; 2) Acțiunea BM1309 - "European network for innovative uses of 
electromagnetic fields in biomedical applications (EMF-MED)", 2014-2018. 

Activitatea de raportare a rezultatelor cercetarii a avut ca rezultat: 
- 55 de lucrări publicate în reviste cotate sau în proceedings indexate în Clarivate Analytics - 
ISI Thomson Reuters; 
- 30 de lucrări publicate în reviste sau in proceedings indexate în alte baze de date 
internaționale; 
- 25 de participări la conferințe științifice din străinătate; 
- 30 de participări la conferințe științifice din țară; 
- indexul Hirsh = 6 ( conform Clarivate Analytics / ISI Thomson Reuters) 
- Metria de citari conform Clarivate Analytics / ISI Thomson Reuters: numarul total de citari 
9incl. autocitari) = 103 (până la 21 iulie 2017) 
- 3 cărți publicate ca autor unic în ediții recunoscute la nivel național, 1 carte ca autor 
principal și 2 cărți ca si coautor. 

Am primit trei premii profesionale și șase premii pe linie de cercetare la nivel 
național. 
 
2. Contribuții științifice și rezultate semnificative obținute în activitatea de cercetare: 
 

Temele mele de interes pentru cercetare incepand din 2003 au fost / sunt: 
• expunerea dielectricilor (structurilor biologice) la câmpurile electromagnetice de 
radiofrecvență; 
• propagarea undelor de radiofrecventa în obiecte biologice și dozimetria aferenta; 
• simulări de absorbție a energiei electromagnetice în obiecte biologice; 
• studiul interacțiunilor bio-electromagnetice prin metode fizice; 
• propagarea ionosferică a undelor radio în gama frecventelor inalte; 
• analiza teoretică a corelației dintre forțele electromagnetice și cele gravitaționale. 
Cele mai importante contribuții prezentate în această teză acoperă două domenii principale 
de cunoaștere: 
- expozimetria câmpurilor de radiofrecvență 
și 
- dozimetria energiei de radiofrecvența în obiectele biologice. 

 
Un aspect important în subiectele vizand expozimetria a fost acela al determinarii  

nivelurilor realiste de expunere umană în zona de camp indepartat al surselor de 
radiofrecvență și îmbunătățirea acurateței măsurării semnalelor cvasi-stochastice. Pentru 
acest obiectiv larg, am abordat și rezolvat următoarele probleme: 
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A. Compararea estimărilor teoretice cu măsurătorile experimentale realizate cu un 
sistem de măsurare selectiv de frecvență pentru a determina nivelele de intensitate a 
campului / densității de putere a semnalelor de comunicație mobilă GSM900 care sunt 
emise de antenele sectoriale ale stațiilor de bază. 

B. Determinarea intensității câmpului electric emis de antena routerelor din retelele 
locale  fără fir (WLAN) în standardul de comunicatii IEEE 802.11b / g, in interiorul incaperilor. 

C. Stabilirea nivelului de poluare electromagnetica provenita de la surse de 
radiofrecvență din banda (80MHz-2.5GHz) în zone urbane, prin masuratori efectuate in-situ 
în două orașe din țară. 

D. Dezvoltarea unei metode originale de trasabilitate a variabilității temporale a 
nivelelor de semnal în canalele de downlink ale telefoniei mobile GSM900 și a nivelului 
semnalului integrat pe întreaga bandă de downlink, pentru o evaluare realistă a expunerii 
umane. 

E. Dezvoltarea unei metode originale de determinare a nivelului de câmp 
electromagnetic în aria de acoperire a rețelelor ce emit semnale cvasi-stochastice (Wi-Fi, 
WLAN) și evidențierea variabilelor de care depinde nivelul expunerii. 

Un alt aspect interesant în expozimetria de radiofrecventa a fost cercetarea in zona 
de camp apropiat a antenelor si impactul acestei expuneri asupra obiectelor biologice 
situate in apropiere. În acest sens, am contribuit cu rezultate în următoarele direcții: 

F. Evaluarea expunerii în câmpul apropiat al antenelor monopolare ale 
transmițătoarelor portabile care emit în gamele HF și VHF (utilizare profesională și publică). 

G. Analiza cauză-efect a expunerii in câmpul apropiat reactiv / radiativ al unei antene 
dipolare din gama VHF. Rolul variabilelor extrinseci și intrinseci în generarea curenților 
indusi în membrele inferioare ale oamenilor. 

H. O abordare expozimetrică alternativă a nivelului campului apropiat de al 
telefoanelor mobile: puterea radiată în proximitate. 

 
Subiectele de dozimetrie de radiofrecventa au fost axate pe două direcții: 

determinarea experimentală și cea numerică a puterii absorbite în obiecte biologice afectate 
de radiații. Următoarele contributii și rezultate au fost prezentate în teza de abilitare: 

I. Dozimetria experimentală în fantome de cap uman: abordarea dozimetrică a 
transmițătoarelor portabile in gama UHF cand sunt plasate în fața feței, prin utilizarea 
sondei imersibile de câmp electric actionata de robot în camera ecranată. 

J. O abordare originală a contribuției componentei de câmp magnetic la rata 
specifică de absorbție a energiei în creierul conținând nanocristale ferimagnetice. 

K. Caracterizarea proprietăților de ecranare electromagnetică ale unor materiale 
textile care conțin fire metalice, prin metode de măsurare in camp indeparta si in camp 
apropiat. 

L. Dozimetrie experimentală și numerică pentru probe biologice plasate în celula 
transversal electromagnetică: sânge, țesuturi vegetale, semințe. 
 
3. Direcții viitoare de dezvoltare științifica și profesionala: 

 
Au fost formulate șapte obiective în domeniul lărgirii activităților și competențelor 

didactice și profesionale, cele mai importante fiind: a) susținerea studenților și tinerilor 
cercetători în toate modalitățile, îmbunătățirea abilităților și transformarea potențialului lor 
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în acțiune, inclusiv prin atragerea studenților catre pregătirea doctorală; b) realizarea si 
redactarea de note personalizate de curs si note de aplicatie destinate studentilor 
(masteranzi, doctoranzi) pe tema "propagarea radiatiilor in medii ne-ghidate / medii 
dielectrice si magnetice"; c) identificarea si atragerea tinerilor cercetatori romani si straini 
pentru a contribui la rezolvarea unor subiecte inguste de cercetare / cu grad mare de 
specializare  - pe parcursul evoluției proiectelor de cercetare, în chestiuni legate de 
tehnologii emergente. 

În domeniul activității de cercetare s-au formulat alte șapte obiective, principalul 
fiind orientat în direcțiile în care ne așteaptăm la noi rezultate originale in echipa noastră, în 
următorii ani: 
• implementarea unui sistem bazat pe dronă pentru caracterizarea verticală a poluării 
electromagnetice în zonele urbane; 
• evaluarea expunerii realiste datorată celei de a 5-a generații de dispozitive de comunicații 
mobile; 
• experimente privind utilizarea antenelor pentru comunicații și rețele wireless centrate pe 
corp; 
• aplicații bio-medicale ale undelor electromagnetice: efectele directe și indirecte ale 
undelor in impulsuri; 
• utilizarea bacteriilor magnetice ca senzori și markeri ai variabilității componentei câmpului 
magnetic de radiofrecvență; 
• propagarea undelor ionosferice din gama HF in cazul incidentei aproape de verticala. 

Ne-am propus de asemenea realizarea unor misiuni științifice pe termen scurt în mai 
multe laboratoare din străinătate, obținute in urma participarii la acțiunile COST, destinate  
specializării necesare resursei umane din echipa noastră. 
 
 

      Sibiu, 23 iulie 2017 
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II. SUMMARY  
 
 

This thesis, presented for obtaining the habilitation degree in electrical engineering, 
is based on all my professional and research activity done since 2003, when I have received 
the doctoral degree in physics, with the thesis „Interaction between high frequency 
electromagnetic field with complex biological structures” at the University of Bucharest. 
 

The present habilitation thesis is structured in three parts: 
1.  Post-doctoral achievements in the academic, scientific and professional career  
2.  Scientific contributions and significant results obtained in research activity 
3.  Directions of the future scientific and professional development 
 

The second part is subdiveded in two main areas, each one containing multiple 
sections, each section being followed by a short list of main international literature in the 
field and the list of own/original publications. 
 
1.  Post-doctoral achievements in the academic, scientific and professional career:  

 
After finalising the doctoral stage and receiving the doctoral degree (in 2003), I 

continued the research activity mainly in the field of bioelectromagnetics and remained in 
the educational staff of the Land Forces Academy „Nicolae Balcescu” in Sibiu, Romania, 
where I continued my classes, seminaries and laboratory activties as a lecturrer professor. 
Later, at the same institution I earned the associate professor title (2007) and then the 
professor title (2015). Thrue the years since 2003 I have teached courses such as: 
Electrotechniques; Electromagnetism and solid state physics; Radiowaves propagation and 
Antennas, Nuclear physics and Dosimetry. I have also earned part-time positions as 
associate professor at the Technical University of Cluj Napoca - Faculty of Electronics, 
Teleccomunications and Information Technology (2010-present) at a master degree 
program where I teach the course „Bioelectromagnetic interactions and protection 
stantards” and at „Lucian Blaga” University of Sibiu – Faculty of Engineering (2011, 2012) 
where I thoght a course on  „Sources of renewable energy”. 

In 2006 I founded the Laboratory of Radiofrequency Exposmetry and Dosimetry at 
the Land Forces Academy „Nicolae Balcescu” in Sibiu and started research coordination of 
master students in the field of high frequency bioelectromagnetics and antennas and 
propagation. 

Thrue the years I coordinated tens of students for preparing their bachelor degree 
theses and their master degree theses. Some students earned special awards at national 
scientific competitions of students during their academic preparation. 

My didactic competencies improved by experiencing teaching mobilities abroad 
(three times I had a teaching mobility stage at the University Nova of Lisboa in Portugal 
under the Erasmus program) and my educational coordonation skills were also improved 
during participation in educational curriculum design and in authorization documentation 
preparation for two new bachelor degree programs implemented in Land Forces Academy 
in Sibiu in the radiocommunication area (2014 and 2017).  
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I was a coordinator of three national research projects obtained by competition and 
member of the research team in other six national research projects obtained by 
competition.  I had a grant for a research mission of one month at a bioelectromagnetics 
Iaboratory in Trento, Italy (2005). I had two collaborations in international projects: one 
with France (2009-2010) and another with Greece (2013-2014).  

I was a member of the management committee (or suppleant) in two European 
COST Actions: 1) Action BM0704 "Emerging electromagnetic field technologies and health", 
2008-2012; 2) Action BM1309  - “European network for innovative uses of electromagnetic 
fields in biomedical applications (EMF-MED) " 2014-2018. 

The activity results public dissemination conducted to: 
- 55 papers published in Clarivate Analytics - ISI Thomson database quoted journals 

or in ISI proceedings  
- 30 papers published in journals or proceedings indexed in other international 

databases 
- 25 participations at scientific conferences abroad 
- 30 participations at scientific conferences in the country 
- Hirsh index = 6 (by Clarivate Analytics / ISI Thomson Reuters database) 
- Citation metrics by Clarivate Analytics / ISI Thomson Reuters databas; Sum of the 

Times Cited = 103 (as by 21 July 2017) 
- 3 books published as unique author in editions recognized at the national level, 1 

book as a main author and 2 books as co-author. 
I received three professional awards and six research prises at the national level. 

 
2.  Scientific contributions and significant results obtained in research activity: 

 
My topics of interest in research since 2003 were/are: 

• exposure of dielectrics (biological structures) to radiofrequency electromagnetic fields; 
• propagation of radio signals in biological objects and dosimetry; 
• simulations electromagnetic energy absorption in biological objects; 
• study of bio-electromagnetic interactions by physical methods; 
• ionospheric propagation of radio waves in the high frequency range; 
• theoretical analysis of the correlation between electromagnetic and gravitational forces. 

The most significant contributions presented in this thesis cover two main areas of 
knowledge:  

- radiofrequency fields exposimetry  
and  

- dosimetry (energy deposition) of radiofrequency radiation in biological objects. 
 
One important aspect in the exposimetric topics was determining the realistic human 

exposure levels in the far field of radiofrequency sources and improving the accuracy of 
measuring quasi-stochastic signals. For this large objective, we approached and solved next 
issues: 

A. A comparison of the theoretical estimations with experimental measurements made 
with a  frequency selective measurement system in order to determine the electric field 
strength / power density levels of the mobile communication GSM900 signals arising from 
the sectoral antennas of the base stations. 
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B. Determining the electrical field strength due to wireless local area network (WLAN) 
router antennas emissions in the IEEE 802.11b / g communication standard, indoor. 

C. Establishment of the magnitude level of environmental electromagnetic pollution 
arising from radiofrequency sources (80MHz-2.5GHz) in the area of urban spots, by in-situ 
made in two towns in the country. 

D. Developing of an original method of traceability of the temporal variability of signal 
levels in downlink channels of GSM900 mobile telephony and of the integrated signal level 
over the whole downlink band - for a realistic assessment of human exposure. 

E. Developing of an original method of determining the environmental field level in the 
coverage area of quasi-stochastic signal networks (Wi-Fi, WLAN) and highlighting the 
variables on which the exposure level depends. 

Another interesting aspect in radiofrequency exposimetry  was the investigation of the 
near-field zone of antennas and the impact of such exposure on biological objects situated 
nearby. In this regard, I contributed with results in the next directions: 

F. Exposure assessements in the near field of portable transceievers monopole antennas 
emitting in the HF and VHF ranges (professional and public use). 

G. A cause-effect analysis of exposure to the reactive / radiative near-field of a dipole 
antenna in the VHF range. The role of extrinsic and intrinsic variables in generating induced 
currents in the lower limbs of humans. 

H. An alternative expo-dosimetric approach of the near-field level of mobile phones: 
radiated power in their proximity. 
 

The radiofrequency dosimetry topics was focused in two directions: experimental and 
numerical determination of absorbed power in biological objectes impinged by radiowaves. 
The next directions and results were presented in the habilitaion thesis: 

I. Experimental dosimetry in human head phantoms: dosimetric approach of UHF 
portable transceivers placed in front of the face by using electric-field immerssable probe 
conducted by the robot in the shielded room. 

J. An original approach of the contribution of the magnetic field component to the 
specific absorption rate of energy deposition in the brain containing ferrimagnetic 
nanocrystals. 

K. Characterization of electromagnetic shielding properties of some textile materials 
containing metallic wires, by far- and near-field measurement methods. 

L. Experimental and numerical dosimetry for biological samples placed in transverese 
electromagnetic cell: blood, vegetal tissues, seeds. 

 
3.  Directions of the future scientific and professional development: 

 

A number of seven future objectives were formulated in the area of widening of 
teaching and professional activities and competences, the most important being: a) 
sustaining the students and young researchers in all modalities, to improve their skills and 
to transform their potential in action, including attraction of master students to doctoral 
stage preparation; b) preparing customized course notes and application notes destined to 
(master, Ph.D.) students on the topics „radiowaves propagation in non-guided environments 
/ dielectric and magnetic environments” c) indetifying and attracting romanian and foreign 
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young researchers to contribute to restricted/narrow topics developed during research 
projects evolution into emerging vistas. 

A number of other seven objectives are formulated in the area of future research 
activity, the main being oriented in the directions in which original results are expected from 
our team in the next years:  

• implementation of a drone based system for the vertical characterization of 
electromagnetic pollution in urban areas; 

• evaluation of realistic exposure due to the 5th generation of mobile communications 
devices; 

• experiments on the use of antennas for body-centric wireless communication and 
networks;  

• bio-medical applications of electromagnetic waves: direct and indirect effects of 
pulsed waves; 

• the use of magnetic bacteria as sensors and tracers of the variability of 
radiofrequency magnetic field component; 

• propagation of HF ionospheric waves under ner vertical skywave incidence 
Short term scientific missions in several laboratories abroad, obtained through COST 

Actions participation, will be another target destined to human research specialization in 
our team. 

 
       Sibiu, 23 July 2017 
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III. INTRODUCERE.  
EVOLUŢIA IN CARIERA ACADEMICA, ŞTIINŢIFICA ŞI PROFESIONALA POST-DOCTORALA 

 

 

Am desfasurat activitatea profesională, incepand cu anul 1991, in invatamantul militar, iar 

incepand cu anul 1995 în cadrul Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu, 

respectiv la Departamentul Stiinte Tehnice al Facultatii de Management Militar. Aceasta a 

implicat participarea mea la diverse activități didactice, ştințifice, de cercetare si de 

colaborare cu alte instiuții din domeniul ingineriei fizice si electrice-electronice, dar si 

subordonarea fata de misiuni si obiective specifice formarii ofiterilor. Experienta acumulata 

in acest cadru particular a fost completata de sustinerea unor activitati didactice in 

universitati civile - ca si cadru didactic asociat (la Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, 

incepand cu anul 2010 si pana in prezent, respectiv la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, in 

perioada 2011-2012), cat si de efectuarea unor mobilitati de predare in cadrul Programului 

Erasmus, in strainatate.  

Participarea mea ca si coordonator sau membru in echipa de cercetare a unor proiecte 

nationale, mi-a imbunatatit viziunea si experienta nu numai in domeniul strict al cunoasterii 

stiitifice si al inovarii, dar si abilitatile de rezolvare a unor probleme administrative specifice.  

Colaborarile internationale, fie ca subcontractor in proiecte de cercetare, fie ca membru in 

comitetul de management sau in grupuri de lucru ale unor actiuni europene COST, mi-a 

dezvoltat capacitatea de intelegere si cunoastere a modului de interactie cu specialisti si 

cercetatori formati in sisteme cu repere valorice si moduri de lucru diferite, ceea ce m-a 

ajutat adesea la revizuirea etaloanelor personale de performanta, dintr-o perspectiva mai 

larga.  

In toti anii petrecuti la catedra, am invatat sa pretuiesc omul mai presus de aparate si 

proceduri si sa incerc sa investesc cel mai mult in intarirea relatiilor interpersonale cu 

studentii si colaboratorii profesionali.   

 
Evoluția carierei academice, ştiințifice şi profesionale post-doctorale 

 

Am obtinut titlul de doctor in fizica in anul 2003, cu teza „Interactia campurilor 

electromagnetice de inalta frecventa cu structuri biologice complexe” la Facultatea de 

Fizica a Universitatii din Bucuresti, unde obtinusem si licenta in domeniul „Fizica 

Tehnologica”. Gradele didactice de conferentiar universitar (in 2007) si de profesor 

universitar (in 2015) au fost obtinute in domeniul „Inginerie electrica”. 
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III.1. Activitatea didactică 

In perioada 1991-1995 am functionat  ca preparator universitar in cadrul Institutului Militar 

de Transmisiuni din Sibiu. Din 1996 si pana in prezent (iulie 2017) am urcat toate treptele 

ierarhiei profesionale universitare in cadrul Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” 

din Sibiu. Am fost asistent universitar (1996-2001),  lector universitar (2001-2007), 

conferentiar universitar (2007-2015) si profesor universitar (2015-prezent). 

Dupa anul 2003, cand am obtinut titlul de doctor, am sustinut cursuri si sedinte 

practice/seminarii cu studentii la disciplinele „Bazele electrotehnicii”, „Teoria campului 

electromagnetic”, „Antene si propagare”, „Fizica nucleara”, „Bazele dozimetriei”. 

In 2006 am pus bazele noului Laborator de Expozimetrie si Dozimetrie a Campurilor 

Electromagnetice de Radiofrecventa si Microunde al institutiei, atat pentru cercetare cat si 

in scopuri didactice. In 2007 am publicat, la Editura Academiei Fortelor Terestre cartea: 

„Dozimetria campurilor electromagnetice de radiofrecventa si microunde – Elemente 

teoretice si experimentale”, care cuprinde in cele 325 de pagini informatie utila atat 

studentilor cat si specialistilor in domeniu. La nivelul catedrei am participat, în domeniul de 

specializare, la proiectarea curriculum-ului educaţional şi la adecvarea conținuturilor 

programelor analitice la misiunea si obiectivele instituției şi îndeplinirea obiectivelor 

didactice.  Am participat la fundamentarea documentelor de planificare ale catedrei (fiind 

membru al biroului catedrei), la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire 

ştiinţifică, psihopedagogică şi metodică la nivelul catedrei şi al instituției. Am făcut parte 

din comisii de examinare (verificare) semestrială si anuală a studentilor, şi din comisii ale 

examenelor de licenţă ale studenţilor.  In cadrul unor sesiuni stiintifice studentesti, sase 

studenti indrumati de mine au obtinut premiul I / diploma de merit. Am fost constant 

preocupata de conceperea şi implementarea de noi mijloace/metode educationale şi am 

colaborat la realizarea lor (activitate concretizată în cursurile şi îndrumarele elaborate, a 

seturilor de note de curs in format electronic videoproiectabil precum şi de implementarea 

cursurilor în format e-learning). In perioada 2005-2007 un numar de 3 studenti au fost 

implicati in proiectele de cercetare coordonate de mine, in domeniul interactiei campurilor 

electromagnetice cu structurile biologice. 

In 2010 am sustinut, in cadrul programului de master „Management si Tehnologie” al 

Academiei Fortelor Terestre din Sibiu, cursul: „Monitorizarea, riscul si securitatea umana în 

medii electromagnetice”. In perioada 2010-prezent am functionat ca si cadru didactic 

asociat al Facultatii de Electronica si Tehnologia Informatiei, Universitatea Tehnica din Cluj 

Napoca, unde in 2012 am pus la indemana studentilor cursul electronic  pe care il predau la 

programul de master SICAS, „Interactii bioelectromagnetice si standarde de protectie”. Un 

al doilea curs a fost publicat pentru uzul studentilor AFT Sibiu in 2010 – „Elemente de fizica 

nucleara: Note de curs”. In anii 2011 si 2012 am fost cadru didactic asociat la Universitatea 
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Lucian Blaga din Sibiu – Facultatea de Inginerie, unde am sustinut activitatile de seminar si 

laborator la disciplina „Surse regenerabile de energie”.  

Experienta mea didactica s-a largit si mai mult, odata cu efectuarea, trei ani consecutivi 

(2012-2014), a activitatilor de predare de cate o saptamana, in cadrul Programului Erasmus 

la Universitatea Nova din Lisabona, la Facultatea de Stiinte si Tehnologii. In cadrul unor 

intruniri stiintifice studenti indrumati de mine au obtinut premii sau diplome de merit 

(dintre care unul la un workshop international desfasurat in tara). In fiecare an am 

indrumat 4-9 studenti la realizarea lucrarii de licenta si in cursul ultimilor 5 ani am 

indrumat 2-3 studenti la realizarea lucrarii de disertatie.  

In 2014 si in 2017 am fost implicata in dezvoltarea si realizarea dosarului de avizare 

provizorie de catre ARACIS a cate unui nou program de studii de licenta in domeniul 

comunicatii la Academia Fortelor Terestre  din Sibiu. 

III.2.  Activitatea de cercetare 

Direcțiile principale de cercetare abordate dupa obinerea titlului de doctor au fost/sunt:  

• expozimetria campurilor electromagnetice de radiofrecventa; 

• propagarea semnalelor radio in obiecte biologice si dozimetria experimentala; 

• simularea absorbtiei de energie electromagnetica in obiecte biologice; 

• studiul interactiilor bio-electromagnetice prin metode fizice; 

• propagarea ionosferica a undelor radio din gama undelor scurte; 

• analiza teoretica a corelatiei dintre fortele electromagnetice si cele gravitationale. 
 

Redau mai jos temele celor 9 proiecte de cercetare la nivel national in care am activat 

pana in prezent, toate fiind castigate in competitii nationale. Dintre cele 9, la unul am fost 

responsabil de proiect (proiect pentru tinerii cercetatori), la un al doilea am fost director de 

proiect (proiect in parteneriat/consortiu cu inca 5 universitati si institute de cercetare din 

tara) si la un al treilea am fost responsabil de proiect la nivel institutional (consortiu cu inca 

4 institutii din tara).  

� Studiul absorbtiei de energie electromagnetica in modele de sisteme vii expuse in 

campuri de microunde modulate din instalatiile radar, 2001-2002 - responsabil de 
proiect 
� Contributii la studiul si dezvoltarea structurilor de sintetizoare de frecventa in aplicatii 

specifice, 2001-2002. 
� Aplicarea unor metode computationale pentru determinari dozimetrice ale campului de 

radiofrecventa absorbit in modele biologice expuse, 2004-2005. 
� Studiu privind interoperabilitatea sistemelor radio militare, 2004-2005. 
� Cercetari cu privire la interactia bio-electromagnetica si impactul biologic al expunerii 

umane in campuri electromagnetice de radiofrecventa si microunde, 2005-2007 – 
director de proiect 
� Interactia microundelor cu sisteme moleculare si bio-moleculare, 2005-2007 - 

responsabil de proiect 
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� Elaborarea unui instrument decizional destinat optimizarii capabilitatilor la nivel tactic, 

in domeniul securitatii si apararii nationale, 2005-2006. 
� Cercetari cu privire la optimizarea capabilitatilor sistemelor radio tactice integrate in 

medii de comunicatii standardizate, 2007-2010 
� Predicţii de propagare ionosferică şi comunicaţii de bandă largă folosind senzori SDR în 

gama HF pentru suportul informaţional în situaţii de urgenţă pe teritoriul României, 

2014-2017. 
 

Incepand cu 2008 am activat in retele internationale de cercetare, astfel:   
 

• 2008-2012: Membru in comitetul de management si in grupul de lucru WG1 al 
actiunii europene COST BM 0704 “Emerging Electromagnetic Fields Technologies 

and Health Risk Management”. 

• 2008:  raportor-reprezentant al Romaniei in colectivul de redactare: WP7 Deliverable 
report D32. Report on Inventory of EMF research in Central European countries, FP6 
Project no. SSPE-CT-2004-502173, EMF-NET: Effects Of The Exposure To 

Electromagnetic Fields: From Science To Public Health And Safer Workplace, Date of 
deliverable: April, 2008. 

• 2008: raportor-reprezentant al Romaniei in colectivul de redactare: WP7 Deliverable 
report D34: Reports on the health policy and management in the EMF legislation and 

regulation relation to the EU directives and guidelines, FP6 Project no. SSPE-CT-2004-
502173, EMF-NET: Effects Of The Exposure To Electromagnetic Fields: From Science 

To Public Health And Safer Workplace, Date of deliverable: April, 2008. 

• 2008: raportor-reprezentant al Romaniei in colectivul de redactare: WP7 Deliverable 
report D35: Reports on Action and Consensus Plan for harmonisation and 

implementation of current concepts of EMF research in the EE, CE including health 

policy and risk communication, FP6 Project no. SSPE-CT-2004-502173, EMF-NET: 

EFFECTS OF THE EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS: FROM SCIENCE TO 

PUBLIC HEALTH AND SAFER WORKPLACE, Date of deliverable: April, 2008. 

• 2009-2010:  Responsabil la partener. Tip proiect: «Amorçage de Réseaux Recherche 
Internationaux», Titlu proiect: « Expérimentation Bioélectromagnétique pour la 

compréhension des mécanismes mis en jeu », coordonator: Laboratoire et 
Institut de recherche de rattachement XLIM (UMR CNRS 6172),  Département OSA, 
Limoges, Franta; finantator: Universitatea din Limoges, Franta; perioada de derulare: 
august 2009-sept. 2010. 

• 2013-2014 (iunie 2013-decembrie 2014): subcontractant roman in proiectul 
"Development of Techniques of Electric Field Strength Measurements for the 

Evaluation of Electromagnetic Field Exposure and Reliability of the Operation of the 

Modern Wireless Communications – ANTENA” din cadrul Operational Program 
"Education and Lifelong Learning" - ARCHIMEDES III, Technological Educational 
Institute of Crete, Greece, co-finantat de Uniunea Europeana si Grecia. Am participat 
in subproiectul  ANTENA in Work Pakage 4: "Electromagnetic computer simulation 

and NIER exposure estimation” – livrabil: “Methodology for calculating the power 

density of electromagnetic radiation for applications of mobile communications and 

wireless computer networks”. 
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• 2014-2018: Membru supleant in comitetul de management si membru in grupul de 
lucru WG3 al actiunii europene BMBS COST Action BM1309 – „European network 

for innovative uses of EMFs in biomedical applications (EMF-MED)”. 
 

III.3.  Contributia stiintifica 

Rezultatele stiintifice obținute pana in prezent (iulie 2017)  au fost publicate şi/sau susținute 
cu prilejul diverselor manifestări ştiințifice, astfel – in sinteza:  

• 55  lucrari stiintifice incluse in baza ISI Thomson Reuters dintre care 26 articole in 
jurnale cotate ISI si 34 de lucrari in proceedings-uri indexate ISI; 

• 30  lucrari  in reviste sau proceedings indexate in alte baze de date internationale; 

• 25  de participari la manifestari stiintifice din strainatate; 

• 30 de participari la manifestari stiintifice din tara; 

• 13 articole publicate în reviste din tara recunsocute de CNCSIS; 

• 29 de articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiințifice internaționale 
recunoscute (cu ISSN sau ISBN) din străinătate si din tara;  

• 23 de articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiințifice nationale (cu 
ISSN sau ISBN); 

• 16 lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiințifice naționale (fără ISSN sau 
ISBN); 

• carti publicate in  edituri  recunoscute  la  nivel  national:  unic autor= 3 carti;  autor 
principal=1 carte; autor secundar=1 carte 
 

III.4. Prestigiul profesional 

Dupa obtinerea titlului de doctor din 2003, am participat la cursuri, scoli si vizite stiintifice, 

astfel: 

• Visiting scientist - Istituto di Ricerca Scientifica e Tecnologica, Istituto Trentino di 

Cultura, Lab. Bioelectromagnetica & Dozimetrie RF, Trento, Italy, 25 iulie-20 august 

2005. 

• Scoala Internationala de toamna: “Biophysics & Bioelectrochemistry for Medicine: 

Basic Concepts, New Techniques and Application Perspective”,  Vulcan, Brasov, 

October 1-6, 2010 (diploma de absolvire). 

 

Incepand cu 2005 am devenit membru deplin al asociatiei profesional-stiintifice “European 

BioElectromagnetics Association” (http://www.ebea.org) si membru al Asociatiei pentru 

Compatibilitate Electromagnetica din Romania (http://www.acero.ro/mf1.htm). 

In 2007 am devenit membru fondator al Societatii Romane de Radiatii Electromagnetice 

Neionizante. In perioada 2008-2012 si 2014-2018 am fost membru al comitetului de 

management (respectiv supleant) din partea Romaniei in cadrul a doua actiuni europene 

COST. 
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Sunt recenzor la urmatoarele reviste de specialitate cotate de Clarivate Analytics (ex-ISI 

Thomson Reuters): 

1) Progress in Electromagnetic Research (PIER, PIER B,C,M, PIER Letters) - din 2009;  
2) Measurement – din 2014;  
3) Scientific Research and Essays – din 2014  
4) Neural Computing and Applications – din 2014 
5) International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) – din 2014 
6) Environmental Engineering and Management Journal (EEMJ) – din 2015 
7) Journal of Electromagnetic Analysis and Applications (JEMAA) – din 2016 
8) Journal of Biological Physics – din 2017 
9) Journal of Visualized Experiments (JoVE) – din 2017 
 

Citarea lucrarilor publicate, conform bazei de date Researcher ID @ ISI Thomson Reuters, 

la 10 iulie 2017: 

 

 

Ca urmare a scorului de relevanță şi a factorului de impact al revistelor în care au fost 

publicate, un numar de: 

• 6 lucrări au fost premiate de către UEFISCDI în cadrul “Programului Resurse Umane, 

Premierea Rezultatelor Cercetării”; 

• 4 lucrari sunt pozitionate in zonele Q1/Q2 (rosu-galben) - conform clasificarii 

jurnalelor de specialitate data de UEFISCDI. 
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IV. CONTRIBUTII STIINTIFICE SI REZULTATE OBŢINUTE ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE 

 

IV.1.  Expozimetria campurilor electromagnetice de radiofrecventa 
  
IV.1.1.  Determinarea nivelului real de expunere umana in zona de camp indepartat al 
surselor de radiofrecventa si imbunatatirea preciziei de masurare a semnalelor cvasi-
stohastice  
 
In 2006, problema determinarii expunerii umane la campurile de radiofrecventa emise de 
sistemele de comunicatii mobile din standardul generatiei a 2-a, 2G – respectiv GSM, era in 
plina dezbatere stiintifica, inclusiv datorita presiunii publicului, alarmat de poluarea 
electromagnetica datorata inmultirii rapide a numarului antenelor statiilor de baza. Cateva 
reglementari internationale stabileau atat nivelele maxim admise in legatura cu asigurarea 
protectiei umane, cat si procedura de baza privind estimarile teoretice si efectuarea 
masuratorilor pentru radiatia emisa in banda de downlink [ICNIRP Guidelines, 1998], [IEEE 
Standard, 1999], [Council Recommendation of 12 July 1999], [ECC RECOMMENDATION 
(02)04, 2003]. In ceea ce priveau masuratorile, in general se urmarea identificarea expunerii 
maxim posibile, in cazul cel mai defavorabil. Metodologia de lucru era insa in curs de 
dezvoltare si imbunatatire, asa cum indicau referintele acelei perioade [Olivier, 2003], 
[Neubauer, 2003], [Cicchetti, 2004], [Olivier, 2005]. Practic, cunostintele privind nivelele 
estimative de camp electric in cazul semnalelor GSM900 sau GSM1800 in proximitatea 
antenelor statiilor de baza, erau foarte reduse. 
 
A.  Compararea estimarilor teoretice cu masuratori experimentale realizate cu sistemul de 
masura selectiv in frecventa in vederea determinarii nivelelor de intensitate camp 
electric/densitate de putere a semnalelor GSM900 provenite de la antenele sectoriale ale 
statiilor de baza [1.1.1].  
Sistemul de masura a fost compus dintr-o antena omnidirectionala conectata la un analizor 
spectral cu baleiaj, iar comutarea pe cele trei directii ale dipolilor ce constituiau antena se 
facea electronic, prin intermediul unui program care permitea si culegerea si procesarea 
datelor. In cursul efectuarii masuratorilor au fost identificate doua aspecte care meritau 
consideratie speciala, si care aveau sa deschida arii de cercetare ulterioara: 

- Aplicarea unei proceduri adecvate de masurare care sa reduca erorile si sa fie 
reproductibila cu privire la valorile mediate temporal ale intensitatii campului 
electric; 
- Identificarea setarilor optime ale analizorului spectral, in functie de 
caracteristicile timp-frecventa-amplitudine ale semnalelor masurate, asa incat 
rezultatul final privind intensitatea efectiva a campului electric sa fie realist, si nu 
supra-  sau sub-evaluat. 

In baza formulelor teoretice de estimare a nivelului de expunere, pentru o antena model 
Kathrein BSA 730370 cu 4 dipoli verticali – tipica pentru statiile de baza GSM, antena  
emitand pe frecventa de 947.5 MHz, s-a determinat in [1.1.1]: 

- ca zona de camp apropiat radiativ al antenei  începe de la o distantă de r ≈ 
5,25 m, iar câmpul îndepărtat începe de la r ≈ 10,57 m fata de ea.  
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- distanta de la care caracterul cilindric al radiatiei se transformă într-unul 
sferic este de 1.92 m.  

- pentru antena Kathrein BSA 730370 plasată la inaltimea h = 20 m deasupra 
solului si pentru o putere emisă de 16 W, o persoană pozitionată pe sol in 
pozitia (R, θ, φ) = (40 m, 60 °, 30 °) sub antena va primi o  densitate de 
putere S = 1,52 W/m2. Acest nivel estimativ al densitătii de putere este de 
aproximativ 1/3 din limita de protectie stabilita in standardul [ICNIRP 
Guidelines, 1999]. 

 

 
 
FIG. 1 – Locatii de masurare a densitatii de putere in proximitatea antenelor statiilor de baza 

GSM900 si valorile maxime ale intensitatii campului electric urmarit pe 6 minute (conform 

standard) pentru Loc 1.  [1.1.1] 

 
Masuratorile efectuate in [1.1.1] au vizat cateva arii restranse de masurare de tip urban, 
extraurban, exterior sau in interiorul cladirilor, in vizibilitate directa a antenelor GSM900. 
Valorile de varf ale densitatii de putere obtinute pe o durata de scanare de 6 minute, in trei 
tipuri de locatii (FIG.1) au fost: 
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S_1_max = (9.66 ± 2.73) × 10–5 W/m2  - pe strada, in cartier de blocuri de 4 etaje cu antene 
pe acoperis, la nivelul pieptului uman (Loc1) 
S_2_max = (23.00 ± 5.51) × 10–5 W/m2 – in balconul unui bloc, la etajul IV, la 100m de 
antenele GSM (Loc 2) 
S_3_max = (62.00 ± 13.54) × 10–5 W/m2 – extraurban, pe sol, la nivelul pieptului uman, sub 
doua statii de baza aflate la o inaltime de 15m si la o distanta de 20m de acestea (Loc3). 
Atat estimarile teoretice cat si masuratorile efectuate au indicat faptul ca nivelele de 
expunere se aflau la cel mult la cateva procente din limitele maxim admise in standardele de 
protectie umana (nivele de referinta).  
Totusi, a fost de subliniat rolul setarilor analizorului spectral in redarea acurata a nivelelor, 
in principal cele mai importante fiind:   

- largimea benzii de rezolutie (RBW),  
- durata de baleiaj a spanului (SWT) si respectiv viteza de baleiaj (SWR),  
- tipul de detector (de varf, de valoare efectiva, etc.),  
- modul de urmarire (max-hold, clear-write, etc.). 

Concluziile desprinse cu privire la nevoia de imbunatatire si armonizare a modului de 
masurare cu aparatele de masura de banda ingusta au contribuit la dezvoltarea, mai 
departe, a unor noi directii de cercetare. 
 
B. Determinarea nivelului de camp electric datorat emisiilor antenelor routerelor din 
retele locale fără fir (WLAN) in standardul de comunicatie IEEE 802.11b/g, in interiorul 
incaperilor [1.1.2]: 
Obiectivul principal a vizat realizarea unor măsurători de precizie, pornind de la metode de 
masurare generale publicate in reglementari in vigoare, [CENELEC EN 50383], [IEEE Std 
C95.3-2002], utilizând un sistem de măsurare selectiv în frecventă (FIG. 2) prin alegerea si 
aplicarea setărilor proprii ale parametrilor de baleiaj in vederea minimizării erorilor, in 
concordanta cu schema de modulatie folosita (FIG. 3). La momentul dezvoltarii 
experimentului nostru, procedura de masurare cu precizie a semnalelor WLAN  era in lucru 
pe plan international [Kuhn, 2006].  
 
 

 
 

 

FIG. 2 – Schema experimentului de masurare        FIG. 3 – Prin setarea optima a analizorului  

a nivelelor de camp in aria de acoperire a  spectral, se evidentiaza corect distributia  

unui router wireless in banda 2.45 GHz [1.1.2]  componentelor spectrale specifice 

schemei de modulatie DSSS (a), respectiv 

OFDM (b) [1.1.2] 
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S-a efectuat analiza distributiei densitătii fluxului electric în interiorul unei încăperi (6.30 x 
4.90)m2, în câmpul îndepărtat al antenei de emisie în cazul utilizarii unui singur canal de 
comunicatie de largime 22MHz, respectiv 18MHz. S-au facut setari diferite de configurare a 
retelei,  a perioadei de repetitie a semnalului de beacon a routerului, cat si a vitezei de 
transfer a datelor (intre 5.5 si 18 MBps), si s-a urmarit evidentierea situatilor de expunere 
umana maxima. 
In ceea ce priveste procedura de masura, pe lângă măsurători in domeniului  frecventă s-au 
efectuat în plus măsurători în domeniul timp - pentru obtinerea unei situatii reale a 
traficului, fapt ce a permis o estimare realistă a nivelului de expunere. 
Setarile adecvate ale analizorului spectral au fost dovedite prin evidentierea specificiatilor 
schemelor de modulatie (FIG. 3). 
Masuratorile de „acoperire” cu semnal WLAN au fost efectuate in 80 de puncte din camera 
experimentala, la acelasi nivel fata de podea, de 110cm. Routerul (AP) a fost fixat in coltul 
camerei, la o inaltime de 225cm. In cazul cand intre AP si statia client (laptop) nu exista 
transfer de date, AP-ul fiind in starea „Idle”, nivelul maxim de camp in aria camerei este de 
7.3 ori mai redus fata de cazul cand exista transfer de date unidirectional intre AP si client, la 
viteza de 11MBps (FIG. 4). 
 
 

 
 
FIG. 4 – Modificarea hartii de distributie a intensitatii de campului electric masurat intr-o 

camera in jurul antenei routerului cand se trece de la starea „Idle” – cu prezenta numai a 

semnalului de beacon cu T=100ms (stanga), la starea de transfer date unidirectional cu 

viteza de 11MBps (dreapta) [1.1.2] 

 

Au fost ridicate si comunicate pentru prima oara in literatura curbele de atenuare cu 
distanta a nivelului de camp in imediata vecinatate a unui emitator WLAN (FIG. 5), 
incepand de la 20cm si pana la 2m. S-a evidentiat astfel, pentru prima oara, puternica 
dependenta de trafic a expunerii si atenuarea rapida cu distanta a campului electric. 
Dintre rezultatele cercetarii [1.1.2] cu grad mare de noutate, mentionam:  

- in general, standardul 802.11b (viteze brute de transfer de 5.5Mbps si 
11Mbps) conduce la un nivel de expunere mai mic decât standardul 
802.11g.  

- statiile mobile (laptop) produc aceeasi contributie, ca ordin de marime, ca si 
routerele AP, la nivelul de camp.  

- câmpul electric scade rapid cu distanta în oricare caz si practic, pornind de la 
2m fata de sursă, diferentele de intensitate a semnalului devin mici între 
cazurile în care traficul este prezent si când nu este.  
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- la distante apropiate de antenele emisie ale retelelor WLAN (20-30 cm), 
raportul dintre intensitatea semnalului in cazurile de "trafic prezent / fără 
trafic" poate ajunge la 7-8 ori.  

- valorile maxime ale campului in proximitatea unui dispozitiv wireless (la cca. 
20cm) pot atinge, pentru standardele de comunicatie IEEE 802.11 b/g, 
13% din nivelele de referinta specificate in standardele de expunere a 
populatiei. 
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FIG. 5 – Variatia cu distanta fata de dispozitivul WLAN a intensitatii campului electric efectiv 

pentru diverse rate de transfer a datelor 

 
- datorita monitorizarii continue a vitezei nete de transfer a datelor, s-a 

observat ca în cazul în care AP a fost setat la o rată TX de 18Mbps, 
valoarea reală a vitezei a fost de 1.4Mbps, în timp ce în cazul laptopului, la 
aceeasi valoare a ratei TX setate, rata neta (reala) de transfer a fost de 
2.4Mbps . Această observatie sustine concluzia că traficul real este unul 
dintre cei mai importanti parametri care influenteaza nivelul expunerii. 

- in modul „idle” al AP-ului, nivelul de camp creste odata cu miscorarea 
perioadei de repetitie a semnalului de beacon. 

- nivelul de camp in proximitatea unui client WLAN (laptop) este mai mare 
cand se incarca un fisier, decat cand se descarca. 

- in ceea ce priveste setarile analizorului spectral, si luand în considerare 
caracteristicile semnalului cvasi-stochastic, trebuie folosit un detector de 
valoare efectiva - pentru a evita supraestimarea sistematică a nivelelor. 
De aceea este necesar un timp suficient de lung pentru a permite 
analizorului să calculeze corect valoarea efectiva in baza esantioanelor de 
date.  

- datorită lărgimii de bandă mari a unui  canal WLAN si pentru a putea distinge 
contributiile provenite de la diferite canale WLAN, lătimea benzii de  
rezolutie a analizorului trebuie aleasă mult mai mică decât lătimea de 
bandă a semnalului WLAN propriu-zis. 



22 

 

C.  Stabilirea ordinului de marime a nivelului de poluare electromagnetica ambientala 
provenind de la sursele de radiofrecventa (80MHz-2.5GHz) in aria  unor spoturi urbane, 
prin masuratori efectuate in-situ in doua localitati din tara: Sibiu si Bucuresti [1.1.3]: 
Avand ca obiectiv principal testarea in premiera a nivelului de poluare electromagnetica 
locala prin raportare la nivelele maxim acceptate pentru populatie in Europa si Romania, s-
au ales cateva arii tipice: 

1). Zece zone foarte populate din mediul urban (in principal in exterior si putine 
măsurători in interiorul cladirilor) si două zone extraurbane.  
Zonele de măsurare se aflau in zona de acoperire a antenelor stiilor de baza - macrocelule 
apartinând retelei de comunicatii mobile GSM900 (935-960 MHz) sau retelei de comunicatii 
mobile DCS1800 (1805-1880 MHz). Distanta dintre sistemul de măsurare si antenele statiei 
de bază a variat de la 40m la 500m. 

2). O zonă in interiorul unei cladiri, acoperită de radiatia emisia de antena unui punct 
de acces radio WLAN - antena ANT24-1201 de exterior, aflata in proximitate (2400-2483.5) 
MHz. Antena a fost fixată pe un cadru de fereastră (FIG. 6) iar măsurătorile au fost efectuate 
în interiorul încăperii, în intervalul de la 2m la 7m, la o înăltime de 1.40m deasupra solului. 
Intervalul de frecventă al emisiei acoperă banda. 

3). O zonă interioară in incinta unui apartament de bloc, la etajul 4, zonă acoperită 
de toate semnalele receptionate în banda 80MHz-2GHz.  
 

 
 
FIG. 6 – Sistemul de masura utilizat pentru determinarea nivelului de camp emis de antena 

outdoor a punctului de acces radio [1.1.3] 
 

4). O zonă interioară acoperită de mai multe surse: statii de radiodifuziune, 
transmitătoare TV si semnale de la reteaua de comunicatii mobile. 

5). Cinci arii de traversare ale drumurilor metropolitane - măsurări în aer liber ale 
semnalelor din standard CDMA (reteaua de telefonie Zapp, banda 450MHz) si, respectiv, 
banda de frecventă GSM 900. 
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În cazurile "1-3" s-au efectuat măsurători selective in frecventă utilizând sistemul TS-EMF, 
Rohde & Schwarz compus din analizorul spectrului R & S FSH3, un senzor izotrop (30MHz-
3GHz) si software-ul R & S RFEX pentru gestionarea setărilor de masurare. 
 

 

a) GSM comparatii benzi comunicatii mobile       b)comparatii toate benzile radio masurate 

FIG. 7 – Histograme procentuale (‰ din ICNIRP limit) ale nivelului de expunere umana  

corespunzatoare locatiei situate la  etajul 4 –cca. 25m inaltime, pentru contributiile 

diverselor game de  frecventa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 8 – Evolutia temporala de-a lungul a 5 ore de scanare continua a semnalelor provenite 

de la antenele statiilor de baza GSM900 si GSM1800 in locatia 3 (etaj 4, interior cladire) 

[1.1.3] 

 

S-a aplicat metoda reproductibilitatii mediei temporale, cu estimarea bugetului de 
incertitudine.  
Au fost aplicate diferite moduri de măsurare:  
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a) măsurătoare/trecere unica;  
b) masuratori de valori  medii si de varf (mediere pe 6 minute);  
c) masuratori de scanare continua pe termen lung (determinarea variatiilor in timp ale 
nivelului, pe durata unei saptamani intregi).  
Setările de sistem au urmarit evaluarile in cazurile cele mai defavorabile, astfel: Mod Trace: 
Clear / Write; Detector: RMS; RBW = 200 kHz, Span = 30 MHz, durata de baleiaj per scan = 
5000 ms.  
În cazul "4", câmpurile au fost măsurate cu un sistem selectiv in frecventă compus dintr-un 
analizor de spectru Agilent E4420B cu sistem de receptie Antenessa Insite Free (în prezent 
Satimo) si software-ul conex INSITE Free.  
În cazul "5" măsurătorile au fost realizate cu un aparat de masura de banda larga model 
EMR 300 cu un senzor magnetic izotropic H-Field Type 10, care acoperă întreaga bandă de la 
27 MHz la 1 GHz. 
Valorile masurate in toate cazurile experimentale s-au situat mult sub limita maxima de 
protectie stabilita de [ICNIRP 1998], cateva exemple fiind redate in FIG. 7 – FIG. 8. 
 
 

Tabel 1 – Calculul bugetului de incertitudine pentru masuratorile efectuate cu sistemul 

selectiv in frecventa TS-EMF 
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Tabel 2 -  Nivele de poluare electromagnetica determinate in–situ  in interiorul cladirilor 

Primele cinci maxime detectate 

Sursa Radio 

87 – 108 MHz 

Radio  

148-255 kHz 

TV 

47-68 MHz 

TV 

582-862 MHz 

TV 

175-239 MHz 

E (V/m)  

(Limita std) 

0.3445  

(28) 

0.2210  

(87) 

0.2194  

(28) 

0.1337  

(33.17) 

0.1290 

(28) 

Semnale telefonie mobila 

 CDMA 

453-467.5 MHz 

GSM 900 GSM 1800 

E (V/m) 

(Limita std) 

0.0348 

(29.26) 

0.0542 

(42.04) 

0.0704 

(58.42) 

         

Tabel 3 -  Nivele de poluare electromagnetica in zonele de intersectie a soselelor  

metropolitane in banda 27MHz-1GHz 

Sit no. 1 2 3 4 5 

S(W/m2) 0.36 0.47 0.038 0.36 0.19 

% din limita 8 10.5 0.85 8.07 4.4 

 

Studiul a contribuit la raportarea in reviste de specialitate a primelor rezultate privind masuratorile 

de nivel al poluarii electromagnetice in benzile de radiofrecventa uzuale din Romania. 

D.  Metoda originala de trasabilitate acurata a variabilitatii temporale a nivelelor 
semnalelor din canalele de downlink ale telefoniei mobile GSM900 [1.1.7] si a nivelului 
integrat in intreaga banda de downlink [1.1.8], pentru evaluarea realista a expunerii 
umane: 
Determinarile de intensitate camp electromagnetic datorat expunerii omului la radiatia 
emisa de statiile de baza ale retelelor de telefonie mobila sufereau inca si in 2007, de multe 
neajunsuri metodologice. Astfel [Bornkessel, 2007] arăta că o măsuratoare efectuata la  un 
anumit moment de timp sau într-o pozitie fixă în spatiu, nu sunt nicidecum reprezentative 
pentru a putea raporta expunerea medie în timp sau in spatiu a populatiei si nici pentru 
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evaluarea maximelor posibile ale nivelului de camp provenind de la antenele statiilor de 
baza. Aceste neajunsuri se datorau insuficientei rafinari a metodologiei de masurare. 
Ca si co-autor, in 2010 [1.1.4] si apoi in 2012 [1.1.5] si 2013 [1.1.6] am contribuit la 
punerea la punct a unei metode imbunatatite in ceea ce priveste acuratetea determinarii 
nivelelor de camp pentru semnale radio cu comportament cvasi-stochastic. Pornind de la 
ideea generica, s-a realizat si aplicat o metoda originala de  urmarire a evolutiei nivelelor 
de camp din canalele radio downlink ale telefoniei mobile GSM900 pe termen lung, in 
mod  continuu [1.1.7]. Aceasta a permis raportarea modului de variatie specific al 
nivelelor de camp in diverse canale (de control sau de trafic) pe durata unei zile, sau a unei 
saptamani.  
Dezvoltarea procedurii de măsurare a vizat masurarea duala – in domeniul frecventa si in 
domeniul timp, efectuata in canale de control (BCCH) si respectiv de trafic (TCH). 
Măsurătorile in domeniul frecventă au permis determinarea puterii maxime in canal pentru 
perioade repetitive de scanare de 1 minut. Canalul GSM are o bandă de 200 kHz, iar  
analizorul spectral a fost setat cu o lătime a benzii de rezolutie RBW = 30kHz, detectorul = 
de putere medie, modul urmărire = max hold. Instrumentul a fost controlat de un software 
MATLAB special dezvoltat. După 1 minut scanarea in domeniul frecventa furniza puterea 
maximă in canal, Pch_max, înregistrand-o în baza de date. Apoi, analizorul era trecut 
automat pe masurarea in domeniul timp / span zero, efectuandu-se  continuu Ns = 2000 
baleieri. In acest caz a fost ales RBW = 150 kHz, tipul detectorului = normal, modul de 
urmărire = normal, timpul de baleiere SWT = 4.616ms. Numărul de pixeli ai analizorului a 
fost Np = 501. Prin utilizarea lui Np si a valorilor nivelului afisat de fiecare pixel, s-au 
determinat puterea maximă, P_time_Max si puterea medie în timp, P_time_Average. Apoi 
s-a determinat  factorul de ponderare (WF), ca raport între puterile medii si cele maxime 
măsurate în domeniul timp: 

 timeMaxetimeAverag PPWF /=  (1) 

Măsurătorile în domeniul frecventa si în domeniul timp au fost alternate si controlate de 
scriptul original din MATLAB. 
Valorile maxime ale intensitătii câmpului electric (E_max) au fost calculate pe baza valorilor 
maxime de putere P_ch. Câmpul E mediu a fost valoarea ponderată, E_weigthed, dată de 
expresia: 

WFEE weighted ⋅= max  (2) 

 
Au fost colectate 400 de esantioane E_max si 400 de esantioane de E_weighted în decursul 
unei perioade de 24 de ore, tmp de o saptamana de zile. 
Analiza rezultatelor sub formă de E_max, E_weighted si WF a inclus trei etape:   prima 
pentru obtinerea amprentei electromagnetice a canalelor investigate; a doua pentru 
caracterizarea comportamentului canalelor prin statistica descriptiva; a treia pentru analiza 
functiei densitate de probabilitate (PDF) si a functiei de densitate cumulată (CDF) a 
nivelurilor câmpurilor E si a WF-urilor. 

(1) Am folosit valorile E_weighted (sau E_weighted normate la valoarea maximă din 
sir) pentru a stabili amprenta electromagnetică a canalelor. A fost revelată periodicitatea 
distributiei nivelului de câmp într-un canal GSM pe parcursul unei săptămâni întregi (FIG. 9), 
zi-după-zi  (FIG. 10) si a fost dezvăluită evolutia specifică pentru o săptămână, si respectiv 
specifică de-a lungul a 24 de ore.  
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FIG. 9 – Evolutia intensitatii campului electric normat in cazul unui canal TCH din standardul 

GSM900/downlink, de-a lungul unei spatamani de zile [1.1.7] 

 

 (2) Prin utilizarea statisticii descriptive, am caracterizat canalele: s-au calculat media, 
mediana, deviatia standard, skewness si kurtoza pentru fiecare mostra de date. Skewness 
este o măsură a asimetriei PDF în timp ce kurtoza este o măsură a "valorii de vârf" a PDF-
ului. 

(3) În final s-au reprezentat functiile PDF si CDF ale puterii semnalului în canalele TCH 
si în canalul BCCH si au fost analizate cu atentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 10 – Variabilitatea temporala si de la o zi la alta a nivelului de camp electric intr-un 

canal downlink de trafic din standardul GSM900 
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FIG. 11 – Evolutia nivelului de camp in canale de trafic (Ch1, Ch 15 si Ch 25) si respetiv in 

canalul de control  (BCCH Ch 39) de-a lungul unei zile intregi  

 

Rezultatele obtinute prin aplicarea metodei originale de evaluare a nivelelor de camp pe 
diverse canale au aratat ca: 

- Există o amprentă electromagnetică (model) zilnică (24h) bine definită pentru 
canalele de transmisie, iar acest lucru nu depinde de frecventa canalului. 
Această constatare a noastră converge cu cea similară obtinută de 
[Mahfouz, 2011]. Amprenta electromagnetica poate fi împărtită în patru 
intervale de timp: orele de noapte (12.00-7.00), orele dimineata devreme 
(7.00 - 9.00), orele de lucru (9.00 - 21.00) si orele de odihnă (9.00-7 a.m). 
Repetabilitatea amprentei nu este legata de o anumită zi a săptămânii, ci 
mai degrabă de perioada de repetitie de 24 de ore, fiind un indicator 
primar că există o legătură cu obiceiurile umane, adică cu traficul de 
comunicatii. 

- Spre deosebire de canalele de trafic, canalele de control nu prezinta o 
amprentă caracteristică. Chiar dacă standardul de comunicatii GSM  
mentionează o distributie de energie bine definită si fixă a canalelor BCCH 
la punctul de receptie, câmpul E măsurat de noi a fost extrem de variabil.  
Cu toate acestea, canalele de trafic si de control s-au dovedit a avea o 
variatie similară a intensitătii câmpului E. Aceasta a fost o constatare 
importantă si originală. 

- Factorul de ponderare WF este foarte diferit pentru cele două tipuri de 
canale: rămâne constant în jur de 98,8% pentru canalele BCCH si variază 
foarte mult, în plaja 25-60% pentru canalele de comunicatii TCH. Din 
analiza noastră se desprinde efectul semnificativ al factorului de 
ponderare WF asupra valorii medii a câmpului E, ceea ce denotă 
importanta pe care traficul o are asupra nivelului de expunere. 

- În timp ce valorile E_max depăsesc valorile _weighted de 2,2 ori în canalele 
TCH, acest lucru nu se intampla pentru canalul BCCH, unde cei doi 
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parametri sunt aproape aceiasi. Această concluzie afectează procedurile 
adecvate de măsurare. Mai mult, valorile medii si mediane sunt aproape 
identice pentru E_max, dar diferă mult pentru E_weighted (unde mediana 
depăseste media) - în canalele TCH. 
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FIG. 12 - Evolutia intensitătii câmpului E în timp pe parcursul unui interval de 24 ore luând în 

considerare trei cazuri: cu prezenta numai a canalelor de control, numai a canalelor de trafic 

si respectiv cu toate canalele din banda de downlink [1.1.8] 

 
- Descriptorii de formă ai distributiilor PDF pentru valorile E_max si E_weighted 

indică faptul că ponderarea tinde să reducă în mod semnificativ variatia 
skewness-ului si kurtozei distributiilor câmpului. 

- În cazul canalelor TCH, profilul de distributie al WF practic "modulează" curba 
lui E_weighted, care este mult mai asemănătoare cu cea a WF decât cu 
cea a E_max. Aceasta arată că metoda de mediere pe am propus-o este 
dependenta in cea mai mare masura de trafic, adică oferă o modalitate 
mai realistă de a exprima nivelul de expunere. În cazul canalului BCCH, 
functia PDF a lui E_max "modulează" curba lui E_weighted (fiind mai putin 
influentată de WF). Deci, estimarea cu E_max este fezabilă doar pentru 
canalul BCCH, în timp ce se recomanda utilizarea lui E_weighted pentru 
măsurătorie canalelor TCH. Un indicator fezabil al nivelului de expunere in 
banda downlink a semnalelor GSM este media lui E_weighted. 

Extinderea metodei si a analizei s-a realizat ulterior pe intreaga banda de downlink a 
retelei de comunicatii mobile in standard GSM [1.1.8], in vederea exprimarii expunerii 
umane realist,  pe termen lung. 
Adaptarea metodei de evaluare acurata a intensitatii campului electric intr-un canal de 
comunicatii, a fost generalizata pentru intreaga banda de downlink din standardul GSM. 
Metoda descrisa in [1.1.8] permite integrarea tuturor canalelor active din banda, asa incat  
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evolutia câmpului E în timp a putut fi reprezentată atat ca valori maxim posibile, E_max  - 
cazul cel mai defavorabil, cat si ca valori realiste, ponderate, prin intermediul E_weighted.  
Metoda originala permite sa se observe evolutia nivelului de expunere separat,  doar 
dtorita canalelor de trafic, respectiv doar datorita canalelor de control, sau integral - in 
toată banda (FIG. 12). 
 
E. Metoda originala de determinare a nivelului de camp ambiental in aria de acoperire a 
dispozitivelor cu emisie cvasi-stohastica (Wi-Fi, WLAN) si evidentierea variabilelor de care 
depinde nivelul de expunere. 
In perioada 2014-2015 s-au publicat patru lucrari in reviste de specialitate vizand analiza 
nivelelor de expunere provenind de la dispozitivele de emisie din retelele de comunicatii 
wireless locale cu emisie in standardele IEEE 802.11 [1.1.9] – [1.1.12]. 
Abordarea s-a centrat pe identificarea si testarea unei metode de evaluare bazata pe 
ponderarea nivelului maxim printr-un factor de corectie care sa exprime cat mai corect 
variabilitatea de tip cvasi-stohastic. In baza procedurii generice publicate in [1.1.5], s-au 
realizat o serie de masuratori in retele WLAN care au urmarit cresterea acuratetii de 
masurare.  
In lucrarea [1.1.9], pe lângă masuratori obtinute prin procedura de evaluare a puterii  
canalului - aplicată în general in studiile de expunere internationale [Schmid, 2007], s-a 
efectuat compararea nivelurilor de camp obtinute prin două metode diferite de ponderare. 
Metoda 1, originala, s-a bazat pe exprimarea factorului de ponderare extras din masuratori 
de tip amplitudine-timp si s-a dovedit ca îmbunătăteste precizia exprimarii nivelului de 
expunere considerabil. Metoda 2, bazata pe factorul de ponderare egal cu factorul de 
umplere al transmisiei, a fost propusa si utilizata in lucrarile lui [Verlook, 2010] si [Joseph, 
2013.] Si aceasta metoda supraestimează insa nivelele reale de expunere deoarece ia in 
considerare cazurile când amplitudinea semnalului depăseste un prag predeterminat.   
 

 
FIG. 13 -  a.  Comparatie intre valorile campului electric in cazul emisiilor semnalelor cvasi-

stohastice din retelele WLAN - determinate prin cele trei metode: a valorii maxime, a 

ponderarii cu factorul de umplere (metoda 1) si a ponderarii cu relatia amplitudine-timp 

(metoda 2);  b. Curbele de regresie liniara pentru masuratorile in domeniul frecventa 

(metoda 1) si pentru masuratorile in frecventa si in timp (metoda 2). [1.1.9] 
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Aplicand metoda 1 originala, s-au obtinut nivele de câmp de 27,2% -63,5% din cele obtinute 
prin metoda de corectie ce utilizeaza factorul de umplere al transmisiei (FIG. 13-a).  Practic, 
metoda de măsurare a expunerii la semnalele WLAN bazată pe determinarea 
experimentala directa a factorului de ponderare definit ca raport între puterea medie si 
cea maximă masurata in canalul baleiat extrem de rapid (< 1ms), s-a dovedit cea mai 
precisa metoda de evaluare a nivelelor semnalelor cu aparitie cuasi-stohastica. 
Din analiza de regresiei liniara (FIG. 13-b) s-au mai dedus o concluzie originala: in cazurile de 
acoperire cu semnale WLAN stationare si în cazul cand este prezent un singur canal WLAN, 
pentru a exprima nivelul realist  de expunere este suficient sa se faca o masuratoare in 
domeniul frecventa a puterii canalului urmata de o scurtă campanie de măsurători de tip  
tandem (in frecventa si in timp), camapanie care va oferi "cadrul amprentar" al situatiei 
de propagare. Cu acesta, nivelul de expunere poate fi calculat rapid in urma unor  
măsurători simple in teren. 
Aplicarea metodei de ponderare a valorii maxime a campului (Metoda 1 de mai sus) pentru 
evaluarea expunerii in cazul diverselor aplicatii WLAN, a permis evidentierea in premiera a 
unor caracteristici extrem de interesante [1.1.10], astfel: 

- Intensitatea câmpului E în apropierea dispozitivelor ce emit semnale WLAN 
este mai mică decât cea prezisa teoretic; 

-  Intensitatea câmpului E în apropierea dispozitivelor ce emit semnale WLAN 
variaza cu distanta fata de sursa in mod diferit decat prezice teoria; 

- Nivelul de expunere depinde în cea mai mare măsură de directia traficului 
de date (upload sau download) si de  tipul de fisier de date transmis; 

-  Nivelul de expunere depinde în mai mica măsură de viteza reală de 
transmisie a datelor si de distributia ei statistică. 

Urmarind o cuantificare mai precisa a variabilelor care insotesc modificarea nivelului 
expunerii umane in zonele de acoperire ale retelelor WLAN, in 2014 s-au realizat doua seturi 
de experimente care a avut urmatoarele obiective [1.1.11], [1.1.12]: 

- Evaluarea dependentei de conditiile de propagare: 
� propagare in vizibilitate directa - LOS - cand dispozitivele au fost 

plasate în aceeasi încăpere 
� non LOS / NLOS – cand dispozitivele WLAN au fost amplasate în 

încăperi diferite) 
- Evaluarea dependentei de numărul de dispozitive din retea (o statie de lucru - 

ST sau mai multe statii de lucru atribuite unui punct de acces - AP) 
- Evaluarea dependentei de tipul de fisiere transmise (fisiere video sau de 

date);  
- Evaluarea dependentei de protocoalele de transmisie;  
- Evaluarea dependentei de distanta dintre dispozitivele Wi-Fi din retea. 

Sistemul de masurare utilizat a fost constituit din analizorul spectral R&S FSH8 conectat la o 
antenă conică dipolara de precizie PCD 8250 (80MHz-3GHz, sensibilitate de 1,1mV / m la 
2.5GHz), rotativă (cu dispozitiv RC Seibersdorf, Austria) pentru a oferi un răspuns 
omnidirectional (FIG. 14). Pentru rotirea antenei si pentru transferul de date de la analizor, 
pentru achizitionarea si prelucrarea datelor, au fost realizate aplicatii software in Python. 
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FIG. 14 – Sistemul de masura cu antena dipolara biconica rotativa, pentru masurarea 

nivelelor de expunere datorate dispozitivelor din retelele WLAN [1.1.11] 

 

Au fost observate diferente atunci când pozitia punctului de măsurare a fost modificată fata 
de categoriile de dispozitive Wi-Fi (în apropierea unui AP sau a unui ST).  
Distributiile nivelului câmpului electromagnetic depind în mare măsură de conditiile de 
propagare în mediul interior în care este instalată reteaua WLAN (FIG. 15). În cazul 
conditiilor bune de propagare (rata de transfer ridicată) se obtin factori de ponderare mici, 
în timp ce in conditii de propagare mai greoaie (rate de transfer reduse) apar factori de 
ponderare mari. Totusi, acest lucru nu este adevărat totdeauna. 
Tipul de informatii transferate în retelele WLAN (tipuri de fisiere) are o influentă 
semnificativă asupra nivelului de expunere (FIG. 15). Fisierele pentru care transferul 
necesită perioade lungi de timp in care semnalul WiFi este activ, (de exemplu, fisierele de 
date), determină factori de ponderare mai mari. Dimpotrivă, pentru fisierele care necesită 
doar semnale active sporadic (de ex., fisiere video Youtube), factorul de ponderare este 
redus. In paralel cu aceste observatii, s-a constatat ca cresterea numărului de statii de lucru 
(laptop), conduce la o crestere a nivelului de expunere, chiar si pentru transferul de fisiere 
video. 
Expunerea maximă în vecinătatea unui punct de acces radio – AP, este dictată de semnalele-
baliză (beacon). În lucrarea [1.1.11] s-a demonstrat încă o dată că, printr-o ponderare 
corectă a intensitătii câmpului maxim (măsurată în domeniul frecventa), se poate obtine o 
evaluare realistă a expunerii. În scenariile normale de functionare a unei retele WLAN în 
configuratia de tip  infrastructură si in interiorul cladirilor, expunerile realiste variază de la 
15% (în conditii bune de propagare între dispozitivele WiFi) si pana la la 80% din _max (în 
conditii de propagare dificila). 
Utilizand o cladire cu mai multe incaperi si cu coridoare (FIG. 16), s-a urmarit si o analiza 
multi-variabila a modului cum se modifica expunerea in functie de distanta intre 
dispozitivele wireles, de sensul traficului de date (download sau upload) si de viteza reala de 
transfer (FIG. 17) [1.1.12].  
S-a concluzionat ca sensul traficului, rata instantanee de transmisie si pozitia dispozitivelor 
într-o retea WLAN sunt variabile care influentează în proportii diferite nivelul de expunere 
electromagnetica umana. 
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FIG. 15 – Atenuarea nivelului de camp electric in proximitatea unui router wireless/punct de 

acces radio WLAN in cazul propagarii in conditii bune/LOS (stanga) si in cazul propagarii in 

conditii dificile/NLOS (dreapta). Ew este nivelul ponderat/realist,  iar Emax este nivelul 

maxim posibil. Remarcam diferentele in functie de tipul de fisiere transmise [1.1.11] 

 

 
 

Fig. 16 – Mediul experimental (cladire) in care s-a testat si demosntrat caracterul multi-

variabil necesar exprimarii nivelului realist de expunere la campurile emise de surse de 

radiofrecventa cu variabilitate cvasi-stohastica de tip WLAN/Wi-Fi [1.1.12] 

 

 

 
 

FIG. 17 - Dependenta multi-variabila a nivelului de camp electric masurat cu metoda 

ponderarii experimentale amplitudine-timp, ce exprima realist si fidel expunerea umana la 

campuri ce contin semnale cvasi-stohastice 
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O alta concluzie originala si foarte importanta a fost aceea ca rata de transfer nu este 
întotdeauna principalul si/sau unicul factor ce dicteaza valoarea factorului de umplere al 
transmisiei si, prin urmare, nivelul de expunere nu poate fi prezis doar prin intermediul  
valoarii ratei de transfer.  
Numai măsurătorile la fata locului care iau în considerare metoda de ponderare prin 
masurarea variatiei amplitudinii în timp poate să urmărească fidel si acurat 
comportamentul semnalelor Wi-Fi într-un mediu dat. De aceea, prin utilizarea numai a 
unuia dintre factorii ce influenteaza nivelul de expunere conduce la rezultate îndoielnice si 
la erori consistente. 
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IV.1.2.  Expozimetrie experimentala in zona de camp apropiat a surselor de tip:  statii de 
emisie-receptie profesionale, antene utilizate in compatibilitatea electromagnetica si 
terminale mobile. 
 
Determinarile expozimetrice in zona de camp apropiat a surselor de radiofrecventa necesita 
atentie deosebita, intrucat componentele de camp electric (E) si magnetic (H) variaza 
independent, iar faza intre vectorii camp nu se pastreaza, variind spatial extrem de rapid si 
imprevizibil. In plus, prezenta obiectelor cu proprietati conductoare modifica esential 
distributia de camp. Astfel, caracterizarea expunerii umane in camp apropiat se poate 
realiza cel mai bine  experimental [Trzaska, 2001].  
In perioada 2010-2016  am efectuat cateva experimente vizand analiza distributiei campului 
in proximitatea antenelor de emisie – utilizate fie in mediul profesional, fie in viata 
cotidiana. 
 
A. Determinari expozimetrice in campul apropiat al antenelor monopolare ce doteaza 
unele statii de comunicatii utilizate in mediul profesional in benzile HF si VHF. 
Prezenta corpului uman in proximitatea unor antene utilizate in scopuri profesionale ridica 
problema protectiei si/sau a duratei de timp in care omul poate sa ramana in campul 
electromagnetic respectiv. Pentru antenele cu puteri de intrare de ordinul W – zeci de W, 
este important de raportat maximul posibil al expunerii, la nivelele de referinta in vigoare 
[ICNIRP, 1998], [NATO STANAG, 2003].  
Utilizarea expozimetrelor (monitoarelor/dozimetrelor) personale in astfel de masuratori 
este limitata, intrucat majoritatea covarsitoare a acestui tip de aparate sunt dotate numai 
cu senzor pentru componenta electrica (E) - [Strickland, 2006], [Cooper, 2007], [Neubauer, 
2008].  
Pe fondul inexistentei in literatura a abordarii masuratorilor de camp apropiat cu ajutorul 
expozimetrelor personale, in 2009 si 2010 am realizat prima abordare de acest tip, 
utilizand singurul expozimetru de pe piata dotat cu senzori de masurare separati pentru E 
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si H, modelul ESM-30 RADMAN XT,  NARDA Safety Test Solutions GmbH, model 2251/56. 
Dispozitiv de masura de banda larga, acesta masoara componenta E in banda 1MHz-40GHz  
iar componenta H in banda 27MHz-1GHz. Expozimetrul are 6 senzori, cate 3 pentru fiecare 
componenta de camp, ce măsoara independent, simultan si izotropic toate componentele 
câmpului E si H (izotropia = + 4/-2 dB). Eroarea valorii efective masurate = ± 0.2 dB. 
Beneficiul special este ca senzorii pentru masurarea componentelor E si H sunt mici (<1cm) 
si sunt conectati la detector tip dioda.  Expozimetrul afisează % din nivelul de referintă a 
densitatii fluxului de putere conform reglementarilor ICNIRP profesionale, in vigoare si astazi 
[ICNIRP, 1998]. Incertitudinea de măsurare extinsă (interval de încredere 95%) = ± 0.8 dB. 
Pragul de detectie = 20-25% din nivelurile de referintă pentru intensitatea câmpului. 
Rezolutia datelor afisate  este de 0.625% din valoarea limită din standard pentru densitatea 
de putere. Abaterea tipică a răspunsului in frecventă = +3/-3 dB. 
 
Utilizand expozimetrul ESM-30 RADMAN XT cu softul ESM-TS pentru culegerea si stocarea 
datelor, s-au putut efectua scanari si determinari simultane de E si H in apropierea 
urmatoarelor surse [1.2.1, 1.2.2]: 

- Emitator-receptor radio portabil VHF (FIG. 18a), banda de 30-108 MHz, 
echipat cu antena baston (monopol) de 2.5m lungime, emisie pe 
frecventa f = 63.35MHz, in 3 moduri de operare diferite: a. frecventa fixa 
– transmisie voce in clar;  b. frecventa fixa – transmisie voce securizat; c. 
salt de frecventa – transmisie voce securizat. Pentru fiecare mod de 
operare  s-au ales 2 nivele diferite de putere de intrare in antena: 
P1=100mW si P2=5W (în total 6 moduri de functionare luate în 
considerare). 

- Emitator-receptor radio vehicular HF si VHF (FIG. 18b si 18c)  - functionand 
pe patru frecvente diferite: 4MHz, 9MHz, 57MHz si 85MHz. Antena 
montata pe vehicul au fost de tip baston vertical (monopolara), cu 
caracteristica de radiatie omnidirectionala: pentru semnalele HF lungimea 
antenei a fost de 4m, iar pentru semnalele VHF a fost de 3 m. În cazul 
semnalului VHF, s-au făcut si măsurători pentru cazul în care antena a fost 
îndoită spre înapoia vehicului, la 30 de grade fata de orizontala. 

Determinarile expozimetrice s-au efectuat astfel: 
- Pentru antena emitator-receptor radio portabil VHF, măsurătorile au fost 

făcute la distante de 10-40 cm în jurul antenei (în câmpul reactiv), în 
interiorul cladirii. 

- Pentru antena emitator-receptor radio vehicular HF si VHF, măsurătorile au 
fost făcute in exteriorul vehiculului, intervalul de distante de 20cm-1m 
fata de centrul antenei (FIG. 18b) (pentru frecventele HF - în câmpul 
reactiv; pentru frecventele VHF - la limita dintre câmpurile reactiv si 
radiativ). Unele măsurători au fost făcute si în interiorul vehiculului (FIG. 
18c). 

Rezultatele obtinute au aratat ca exista situatii si distante pentru care limita acceptata a 
expunerii profesionale este depasita (FIG. 19, FIG. 20). Interesant este si faptul ca în 
interiorul autovehiculului lângă cuplorul antenei, nivelurile de expunere pot fi depăsite în 
intervalul de distante de 15-25 cm fata de acesta, datorită pierderilor la conectarea cablului 
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care alimentează antena, si in plus cablurile neecranate/prost ecranate  pot pune probleme 
operatorului, incepand de la puteri de intrare de la 20-50W.  
Atat la masuratorile din proximitatea antenelor cat si la cele din interiorul vehiculului s-a 
putut evidentia distributia spoturilor in care prevaleaza fie componenta E, fie componenta H 
a campului apropiat. 
 

  

 
 
FIG. 18 – a. Emitator-receptorul radio portabil VHF – utilizarea in conditii profesionale de 

expunere cu antena paralela cu trunchiul, in vecinatatea capului; b. Emitator-receptorul 

radio vehicular cu antena vizibila pe latura vehiculului si cu expozimetrul asezat in 

vecinatatea acesteia;  c. Utilizarea expozimetrului RADMAN XT in cabina vehiculului in care 

este instalat emitator-receptorul radio vehicular cu antena externa. [1.2.2] 
 
Principalele contributii aduse de lucrarea [1.2.2] sunt: 

- Desi expozimetrul RADMAN XT functionează teoretic bine in banda VHF, este 
foarte posibila o supraestimare a nivelelor E si/sau H – cu un factor de 1-
2, in principal datorita  designului sondelor de masurare (ar fi de preferat 
senzori de suprafată).  

- Utilizarea unei serii de filtre pentru obtinerea raspunsului diferit in frecventa 
implica diminuarea sensibilitatii, iar aceasta este in detrimentul unei  
raportari procentuale acurate fata de limitele ICNIRP;  

- Măsurătorile în campul reactiv sau la limita dintre câmpurile reactiv si radiativ 
pentru antenele monopolare studiate cu ajutorul unui expozimetru cu 
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sonde duale de camp arată că limita de expunere ocupatională ar putea fi 
depăsită. Aceasta depinde insa de: de frecventă, de puterea de intrare in 
antena, de distanta fată de sursă, de pozitia de-a lungul antenei (elevatie) 
dar si de prezenta obiectelor din jur.  

- Pentru sursele de radiofrecventa investigate si cu limitările de precizie 
subliniate, s-au stabilit distantele de sigurantă ale operatorului: de ordinul 
1m pentru semnalele emitatorului vehiculular in banda HF si la puterea de 
intrare de 50W, de ordinul a 0.3m pentru semnalele emitatorului 
vehicular in gama VHF si la puterea de intrare de 16W si de ordinul a 0.5m 
pentru semnalele VHF – in cazul statie portabile in spatele operatorului, 
cand puterea de intrare este de 5W. Cu toate acestea, nivelurile câmpului 
E si H scad foarte repede cu distanta. 

 

 
FIG. 19 – Interfata de afisaj a softului de masurare ESM-TS cu indicarea celor 6 regimuri de 

operare alese pentru masuratorile efectuate in proximitatea antenei emitator-receptorului 

radio portabil VHF, putere maxima introdusa in antena = 5W [1.2.2] 

 

In aceeasi arie de interes a expunerii profesionale, am colaborat la cartografierea distributiei 
de camp in proximitatea antenei de tip banda utilizata de o statie de emisie-receptie 
portabila cu putere maxima de intrare de 5W [1.2.3], [1.2.4]. S-a folosit acelasi expozimetru 
personal RADMAN XT. In paralel cu masuratorile, de asta data s-au realizat si cateva simulari 
cu programul FEKO. Rezultatele obtinute au fost convergente cu cele anterioare [1.2.1 si 
1.2.2], observandu-se ca exsita situatii in care nivelele maxim admise ale campului incident, 
pe componentele E si H, ar putea fi depasite.  
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   (a)      (b) 
FIG. 20 – a. Procentul din limita maxima admisa de reglementarea [ICNIRP, 1998] pentru 

expunerea profesionala, (din valorile efective ale lui  E sau H), in functie de distanta fata de 

antena: emitator-receptor vehicular, masuratori in afara masinii;  b. Procentul din limita 

maxima admisa de reglementarea [ICNIRP, 1998] pentru expunerea profesionala in cazul 

masuratorilor  efectuate in apropierea cablurilor si conectorilor din interiorul masinii, in 

functie de distanta fata de sursele secundare de radiatie  [1.2.2] 
 
B.  Analiza cauza-efect in cazul expunerii in campul apropiat reactiv/radiativ al unei 
antene dipolare in gama VHF. Rolul variabilelor extrinseci si intrinseci in generarea 
curentilor indusi in membrele inferioare. 
Cu rezultatele prezentate in paragraful anterior, pasul urmator a fost de a cauta corelatii 
intre intensitatea campului incident si curentii electrici indusi in membrele inferioare. 
A fost gandit si dezvoltat un experiment care sa evidentieze efectul biologic al expunerii 
electromagnetice, conducand spre dozarea energetica in tinta.  
In 2015 au fost publicate rezultatele obtinute in cadrul unui experiment efectuat pe 7 
voluntari umani expusi in conditii similare celor profesionale studiate anterior in banda 
VHF [1.2.5]. In experiment s-a utilizat insa ca sursa de camp o antena dipolara biconica 
conectata la un generator de radiofrecventa si la un amplificator reglat astfel incat sa rezulte  
in picior curenti indusi care sa nu depaseasca valoarea maxima admisa in standardele de 
expunere pentru populatie [ICNIRP, 1998] (FIG. 21). Curentul maxim admis pentru domeniul 
spectral 10-110 MHz este de 45mA – pentru public, si de 100mA – pentru expunerea 
profesionala. 
Pentru masurarea curentului indus in picior la nivelul gambei inferioare sau gleznei s-a 
utilizat un masurator de curent de tip clamp-on model HI-3702 (Holaday Industries, USA) cu 
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software Probe View LT versiunea 1.0.5. (FIG. 21). Linearitatea aparatului de masura a 
curentului indus a fost ± 0.5dB. 
Pentru fiecare dintre cele 5 frecvente de emisie alese in banda 30-110MHz, au fost alese 
două niveluri de putere de intrare (Pin) in antena. În acest fel, au fost produse 10 situatii de 
expunere în total. Pozitia antenei a fost aleasa fie pe orizontală (HOR), fie pe verticală (VER), 
astfel ca au rezultat 20 de configuratii de expunere per persoană. 
La o distanta de d=2m de antena au fost asezati unul câte unul cei 7 voluntari umani. Au fost 
alese două posturi ale corpului uman al fiecărui voluntar: asezat pe scaun (izolator) si în 
picioare. Toate expunerile au avut loc în câmpul apropiat reactiv al antenei, in interiroul 
unei cladiri/camere. Pentru a asigura realismul, voluntarii au fost incaltati cu pantofi avand 
talpi din materiale diverse, asa incat contactul electric cu podeaua din marmura a fost 
diferit. 
A fost masurata valoarea componentei electrice a campului incident intr-un singur punct 
spatial - la o inaltime fata de podea identica cu cea a capului uman in postura sezand pe 
scaun.  

 
 

 
FIG. 21 – Configuratia experimentala pentru generarea campului incident si pentru 

masurarea curentilor indusi in piciorul uman in urma expunerii in campul apropiat al unei 

antene de emisie in banda 30-110MHz [1.2.5] 

 

S-au obtinut urmatoarele rezultate originale: 
- Antena polarizata vertical produce curenti indusi de valori mai mari decat 

antena orizontala, pentru toate configuratiile experimentale (FIG. 22); 
- Diferentele intre curentii indusi in cele doua situatii de polarizare a antenei 

sunt cele mai mari in postura in picioare; 
- Diferentele de curenti aferente celor doua posturi sunt maxime in cazul 

antenei polarizate vertical; 
- Curentii indusi maximi se obtin la frecventa de 70MHz; 
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- Coeficientii de corelatie intre valorile curentilor si intensitatea campului 
electric E sunt mari si pozitivi (0.8) numai in cazul antenei polarizate 
orizontal, indiferent de postura. Acest lucru se datoreaza probabil 
uniformitatii mai mari a campului E pe axa inaltimii corpului cand antena 
este orizontala, fata de cazul cand ea este verticala.  

Nu exista corelatii intre curentii indusi si inaltime, sau greutate, sau indexul de masa 
corporala al voluntarilor. 
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FIG. 22 – Valorile medii si abaterile standard ale curentilor indusi in picior pentru cele 10 situatii 

experimentale ( 5 frecvente si 2 nivele de putere)  si cele doua polarizari ale antenei:  a) postura 

sezand;  b) postura in picioare. 

 

In sinteza, pentru cele doua polarizari ale antenei, rapoartele intre valorile masurate si cele 
limita din standardele de protectie pentru marimea expozimetrica (intensitate camp) si 
respectiv pentru cea dozimetrica (curent indus in picior) au fost [1.2.5]: 

a) polarizare HOR: E/E_limita=55-61%;  I/I_limita=13-14% 
b) polarizare VER: E/E_limita=49%;   I/I_limita=21-30%. 

In vederea aprofundarii relatiilor de corelatie intre marimile incidente (intensitate 
campuri E si H) si cele energetice rezultate (intensitate curenti indusi), am colaborat la un 
nou experiment [1.2.6]. Acesta s-a realizat pe 11 voluntari umani expusi campului 
apropiat al antenei unei statii profesionale portabile de emisie receptie (Harris 5800 V). 
Daca in studiul [1.2.5] s-a utilizat exclusiv unda continua ca excitatie, in lucrarea [1.2.6] s-a 
utilizat si spectrul imprastiat. Domeniul de frecvente de interes a ramas banda 30-110MHz. 
Masuratorile s-au facut in aer liber, in mediul urban, dar si in interiorul unei cladiri. 
Rezultatele obtinute nu au condus la evidentierea unor coeficienti de corelatie camp 
incident-curent indus semnificativi. 
Un nou studiu urmarind intelegerea rolului polarizarii campului, a posturii si a 
parametrilor antropometrici asupra nivelului expunerii in campul reactiv a fost efectuat in 
2016 pe 15 voluntari umani, utilizand ca sursa aceeasi antena dipolara biconica din lucrarea 
[1.2.5]. In noua abordare [1.2.7] s-a ajuns la concluzia ca valorile intensitatii campului 
incident nu sunt predictori fideli ai efectului biologic transpus sub forma curentilor indusi 
in picior. 
Configuratia experimentala din [1.2.7] este redata in FIG. 23.  
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În contextul lacunelor existente in cunoasterea parametrilor care influentează efectele 
expunerii omului în campurile VHF reactive, obiectivele cercetării propuse au fost:  

1) determinarea experimentală a valorilor curentului indus in picior în conditii de 
expunere ce presupun suprapunerea efectelor propagarii multicale in inteiorul incaperilor, 
atunci când câmpul incident are nivele apropiate de limita maximă permisă pentru 
expunerea populatiei;  

2) evaluarea statistică a răspunsurilor la expunere si a corelatiilor: a) între curentul 
indus si intensitatea câmpului electromagnetic incident; b) între valorile curentului indus si 
unele caracteristici antropometrice ale corpului uman. 
 

 
 
FIG. 23 – Configuratia experimentala pentru evidentierea relatiilor cauza (intensitate si 

configuratie camp) - efect (curent indus in picior) in cazul iradierilor in campul reactiv al unei 

antene dipolare biconice.[1.2.7] 

 

S-au utilizat 3 frecvente de lucru si unda continua: 30MHz, 70MHz si 110MHz, si doua nivele 
de putere, „low” (1W) si „high” (15W). 
Distanta de expunere fata de antena a fost mereu 2m, iar posturile corpului au fost:  

1. Sezand, cu fata la antena;  
2. In picioare, cu fata la antena;  
3. In picioare, cu lateraulul corpului spre antena. 

Parametrii antropometrici considerati au fost: inaltime, greutate, index de masa corporala, 
continut procentual de apa a corpului, continut procentual de grasime a corpului. 
Antena a fost pozitionata in doua polarizari, verticala (VER) si orizontala (HOR). 
Pentru toti voluntarii s-au asigurat conditii identice de contact electric cu podeaua. 
Au fost realizate astfel cate  270 de cazuri de expunere pentru fiecare dintre cele două 
puteri de intrare din antenă (3 frecvente x 2 polarizări x 3 pozitii x 15 persoane). 
Numarul de configuratii experimentale per individ au fost: 3 frecvente x 2 polarizări x 3 
pozitii x 2 puteri = 36. 
In FIG. 24 sunt redate valorile medii ale curentilor indusi in grupul celor 15 voluntari, pentru 
cele 36 de configuratii experimentale. FIG. 25 indica prin boxplot-uri distributia statistica a 
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curentilor indusi in picior in grupul celor 15 voluntari, separat pentru cele doua polarizari, in 
functie de postura trupului relativ la antena. 

 
FIG. 24 – Distributia valorilor medii ale curentilor indusi in picior in grupul de voluntari, in 

functie de configuratia experimentala aleasa [1.2.7] 

 

 
 
FIG. 25 – Distributiile statistice ale curentilor indusi in grupul celor 15 indivizi grupate pe 

tipuri de polarizare a campului, in functie de postura corporala (1&4=sezand; 2&5 in 

picioare, cu fata; 3&6 in picioare, lateral). Frecventa de lucru este f=70MHz si corespunde cu 

„rezonanta” expunerii [1.2.7] 

 

Rezultatele cercetarii [1.2.7] au aratat ca: 
- A fost evidentiat si re-obtinut un efect de rezonantă, exprimat prin curenti foarte intensi 
la frecventa f=70MHz: a) la voluntari cu o înăltime medie ce corespunde unei valori de 
aprox. 40% din lungimea de undă în spatiul liber, in polarizarea orizontală; b) la voluntari cu 
o înăltime medie ce corespunde unei valori de aprox. 25% din lungimea de undă în spatiul 
liber, in polarizarea verticală. 
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- Coeficientii de corelatie între valorile mediane ale curentilor si intensitatea câmpului E 
incident au avut valori pozitive si ridicate numai pentru frecventa rezonantă de 70MHz, 
dar pentru toate posturile; in toate celelalte cazuri, intensitatea câmpului incident nu a 
putut fi folosită ca predictor dozimetric adecvat pentru curentul indus in picior. 
- Nu s-au obtinut corelatii între curentii indusi si parametrii antropometrici standard 
(înăltime, greutate, indexul masei corporale, continutul de apă si continutul de grăsimi). 
- S-au obtinut corelatii puternice între doi cate doi curenti mediani care corespund la doua 
frecvente diferite, dar numai pentru posturile care oferă o suprafată mare de captură a 
campului incident; acest lucru conduce la ideea existentei unui fel de factor de formă / 
eficientă a corpului, dependent de frecventă. 
- Se sugereaza existenta unui "coeficient de cuplaj" între corp si câmpul reactiv, pentru a 
descrie complet efectul energetic; acest coeficient ar trebui să depindă în mare măsură de 
pozitia corpului si de distributia câmpului pe suprafata si / sau volumul corpului afectat de 
câmp; ar trebui sa depinda indirect de polarizarea câmpului (si, prin urmare, de frecventă). 
In urmatoarea etapa s-a avut in vedere cartografierea distributiei componentelor E si H ale 
campului incident in planul continand suprafata de captare a energiei de catre corpul 
uman asezat in campul reactiv al antenei VHF. Obiectivul a fost de a identifica daca exista 
corelatii intre fiecare dintre cele doua componente de camp si curentii indusi in picior. 
Folosind un analizor spectral si un set de doi senzori miniaturali (antene de receptie) model  
Scan EM-C Near field EMI Probe kit, Credence Technologies, USA, s-a masurat distributia de 
camp neperturbat intr-un plan vertical situat la distata de 2m fata de centrul antenei, pe o 
arie de 180x60 cm2 [1.2.8]. Aceasta arie cuprinde intreaga anvergura corporala (FIG. 26)  
care capteaza unda si o transforma in curent electric ce se scurge spre pamant prin 
membrele inferioare. Aceste distributii de camp incident neperturbat pot ulterior sa 
conduca la analiza detaliata a corelatiilor cu intensitatile curentilor indusi. 
Intrucat senzorii miniaturali pentru masurarea E si H au caracteristici directive, masuratorile 
s-au realizat pe trei directii perpendiculare, Ox, Oy si Oz si apoi s-a determinat modulul 
vectorului intensitate totala, pentru obtinerea unui „raspuns izotrop”.  
O parte importanta a demersului a fost calibrarea senzorilor, care s-a realizat intr-o celula 
transversal electromagnetica (TEM) caracterizata in prealabil la frecventele necesare. 
In FIG. 27 si FIG. 28 sunt redate hartile de distributie a componentei E si a componentei H in 
planul de incidenta pe corp, in cazul „rezonantei” energetice la frecventa de 70 MHz, si la 
2m de antena. Valorile absolute au fost masurate in aer, conditii neperturbate, cand puterea 
de intrare in antena dipolara biconica a fost de 15W.   
Concluziile cercetarii [1.2.8] au fost urmatoarele: 

- La o anumita frecventă, cuplajul energetic al corpului cu câmpul apropiat 
(reactiv) al unei antene dipolare, în conditii de expunere unde exista cai 
de propagare multicale (in interiorul incaperilor) este determinat în 
principal de impedanta individuală si de postură si într-o mai mică măsură 
de polarizarea antenei. 

- Nici componentele individuale ale campului incident E sau H, măsurate în 
conditii neperturbate (lipsa corpului în zona de expunere), nici parametrii 
antropometrici, nu sunt predictori adecvati ai intensitătii curentului indus 
in membrul inferior.  

- Deoarece s-a identificat un comportament rezonant al corpului uman la 
70MHz, un predictor semnificativ al impactului expunerii in câmpul 
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apropiat este frecventa câmpului. In cazul in care contactul cu 
solul/podeaua s-a facut descaltat, curentii indusi au fost de 10-17 ori mai 
intensi (pentru cel mai mare impact, adică in polarizarea verticala a 
antenei) - la expunerea la 70MHz decât la 40MHz sau la 110MHz. 

- Rezultatul sugerează deci ca frecventa de rezonantă să fie identificată în 
primul rând pentru fiecare nouă configuratie de expunere profesionala în 
câmpul apropiat. 

- În conditiile de rezonantă geometrică a corpului (în experimentul de la 
70MHz): a) modificarea polarizării antenei verticale spre orizontală reduce 
curentul indus cu un factor de 3-4; b) cuplarea corpului este probabil  
mediată si prin componenta de câmp magnetic incident. 

- Când este necesar să se determine intensitatea câmpului incident, este 
suficient să se efectueze măsurători în câteva puncte de-a lungul axei  
mediane corespunzătoare înăltimii corpului si apoi să se medieze valorile 
lui E- si H pe această axă. Nu este necesara o cartografiere 2D a campului 
incident. Aceste două valori finale ale componentelor de câmp pot fi 
suficiente apoi, pentru a exprima un nivel unuic de câmp neperturbat, ca 
parametru metrologic orientativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 26 – Harta distributiei intensitatii campului elelectric la incidenta pe suprafata corpului 

uman expus la f=70MHz, unda continua, Pin=15W [1.2.9] 
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(a) polarizare VER                                         (b) polarizare HOR 

FIG. 27 – Harta distributiei intensitatii campului electric in planul vertical de incidenta pe 

corpul uman expus la f=70MHz, unda continua, Pin=15W [1.2.8] 
 

     
(a) polarizare VER                                         (b) polarizare HOR 

FIG. 28 – Harta distributiei intensitatii campului mgnetic in planul vertical de incidenta pe 

corpul uman expus la f=70MHz, unda continua, Pin=15W [1.2.8] 

 

Hartile 2D ale distributiilor de camp indica anumite simetrii, motiv pentru care s-a conchis 
ca nivelul campului incident  poate fi reprezentat numai pe doua directii, orizontala si 
verticala, luand in considerare valorile medii [1.2.9]. Astfel, in FIG. 29 se observa sintetic 
nivelele de camp pe directiile longitudinala si transversala ale corpului si valorile medii ale 
curentilor indusi in cazul a doua posturi de asezare in campul reactiv. 
O etapa mai departe, s-a estimat si rata specifica de absorbtie a energiei (SAR) in glezna 
piciorului, tinand seama de valorile medii ale curentilor indusi [1.2.9]: 
SAR =(J

2
 ⁄(ρσ))     W/kg  (3) 

unde: J este densitatea curentului (A/m2), ρ este densitatea masică a gleznei (kg/m3), σ este 
conductivitatea tesutului (S/m). J este obtinut prin împărtirea curentului măsurat in picior,  
I, la  sectiunea transversala a tesuturilor conductive din zona de masurare (gleznă). 
Sectiunea medie pe grupul de voluntari a fost S_eff = 41 cm2. Conductivitătile la cele trei 
frecvente de 30MHz, 70 MHz si 110MHz, au fost considerate σ1 = 0.316 S/m, σ2 = 0.339 S/m 
si σ3 = 0.354 S/m. Acestea au fost calculate ca o valoare medie ponderată compusă cu 2/3 
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din conductivitatea osoasă si 1/3 din conductivitatea musculară extrasă. Densitatea masica a 
gleznei a fost considerată ρ = 1020 kg/m3. Valoarea SAR la nivelul gleznei este limitata la 
populatie la valoarea de 4 W/kg. 
 

 
 
FIG. 29 – Variatia pe directia orizontala (grafice stanga) si pe directia verticala (grafice 

dreapta) ale intensitatii campului electric si magnetic in cele doua polarizari: VER si HOR, si 

aferent valorile medii ale curentilor indusi in picior in doua posturi – in picioare si sezand. 

Rezultatele se referea la frecventa de „rezonanta” in campul reactiv, si la o putere de intrare 

in antena dipolara de 15W. [1.2.9] 

 
Rezultatele originale obtinute in [1.2.9]  au fost în acord foarte bun cu cele raportate în 
[Durney, 1986] pentru dipolii scurti - dar în conditii de propagare in spatiu liber, si reiesite 
din calcule;  ele confirmă faptul că si în conditii de expunere în interiorul incaperilor – 
pentru  contact cu un sol slab conductiv (marmura), rezonanta absorbtiei de energie în 
corpul uman are loc tot la aproximativ 70 MHz. 
Expunerea voluntarilor umani la câmpul electromagnetic din vecinătatea unui dipol scurt 
biconic la radiatii din banda inferioară de frecventă a gamei VHF a demonstrat două 
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aspecte semnificative din punct de vedere al evaluării empirice a expunerii profesionale, 
cu grad ridicat de originalitate: 

A. Determinarea doar  a intensitătii medii neperturbate a câmpului si a distributiei lui 
spatiu nu s-au dovedit a fi de mare folos pentru o predictie dozimetrică consistentă. În 
schimb, este mai imporant să se caracterizeze câmpul d.p.d.v. vectorial, deoarece orientarea 
vectorilor E- si H în raport cu suprafata proiectată a corpului (aria maximă a sectiunii 
transversale a portiunii expuse în directia propagării) va fi cea care influentează doza 
absorbită de energie. Caracterizarea expunerii în câmpul apropiat prin fluxul electric si 
magnetic, ca în descrierea Gauss, ar contribui la posibilitatea de predictie a curentului indus 
si a SAR. S-a demonstrat că amplitudinile câmpurilor E- si H, chiar dacă depăsesc valorile de 
referinta din standardele de protectie, nu reprezinta un pericol, decât dacă cei mai multi 
vectori E sunt paraleli cu axa lungă a corpului si/sau vectorii câmpului H sunt perpendiculari 
pe suprafata corpului care preia campul. Nu este practic să se descrie expunerea prin 
magnitudinea câmpului, dar este util să se determine distributia vectoriala a componentelor 
E si H.   

B. Conditiile de expunere in câmpuri apropiate - în spatiu liber sau in incinte, in 
conditii de sol de tip pamant sau de tip izolator electric- nu sunt atât de importante în ceea 
ce priveste curentii indusi in membre sau valorile SAR aferente, ci mai degrabă lungimea de 
undă raportată la dimensiunile corpului si pozitia în apropierea radiatorului, sunt 
semnificative. Predictiile sunt posibile numai sub formă de valori relative ale curentului 
indus in picior sau ale SAR în membre, in conditiile de expunere date. Valorile absolute ale 
curentilor si ale SAR pot fi obtinute prin măsurători directe sau prin calcule numai dacă se 
poate face in prealabil o descriere completă, vectorială a câmpului-sursă pentru situatia de 
expunere data. 
 
C. Abordarea expo-dozimetrica alternativa pentru evaluarea nivelului campului apropiat 
emis de telefoanele mobile prin utilizarea  analizorului spectral in timp real si a sondei 
miniaturale de masurare in proximitate 
De obicei, utilizatorii telefoanelor mobile pozitioneaza terminalul în apropierea sau in 
contact cu capul, în timp ce inițiază apelul. În această perioadă, nivelul expunerii umane este 
de obicei dintre cele mai ridicate, observandu-se foarte bine mecanismele de modificare 
adaptiva a puterii, in functie de standardul de comunicatie utilizat. Valoarea statică a ratei 
specifice de absorbție (SAR) a depunerii de energie în capul uman este considerată drept 
singura cantitate standardizată care trebuie raportata atunci cand se discuta normele de 
protecție umană fata de radiatia emisa de terminalele mobile [IEC 62209]. Totuși, 
caracterizarea completă a dinamicii  putere-frecvență-timp, care depinde de o mulțime de 
factori în condiții de expunere reală, ar trebui de asemenea luată în considerare - pentru 
înțelegerea globală a posibilelor pericole/efecte datorate radiației electromagnetice 
emise. Una dintre directiile recente de cercetare proprie s-a axat pe aceasta abordare 
nestandardizată, complementară, care utilizeaza avantajele analizei spectrale in timp real 
[1.2.10] – [1.2.12].  
In perioada 2014-2016 am efectuat o serie de cercetari privind nivelul puterii radiate in 
campul apropiat al antenelor de comunicatii voce-date ale telefoanelor mobile conectate in 
retele din generatia a 2-a (2G) / standard GSM, si din generatia a 3-a (3G) / UMTS. 
Ne-am propus să descriem evolutia câmpului emis (si neperturbat de prezenta capului), în 
aer, la o distanță de câțiva milimetri de un telefon mobil (zona reactiva), pe măsură ce 
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semnalele emise se modifica in dinamica realista a procesului apelarii, utilizând o sonda 
miniaturala de camp electric conectata la un analizor spectral in timp real. Urmarirea s-a 
efectuat in primele 20 de secunde de la initierea apelului, telefonul apelat nerapsunzand. 
Sonda a fost fixata si mentinuta în aceeasi poziție față de terminal în timpul repetării 
seturilor de măsurători. Pentru a elimina variabilele sensibile, s-au efectuat normari ale 
nivelului masurat la valoarea maximă dintr-un șir de date aparținând aceleiași configuratii 
de măsurare . În acest fel a fost posibilă compararea tuturor cazurilor investigate. 
Unul dintre elementele esetntiale succesului analizei il consitutie procedura de masurare, 
respectiv setarile corecte ale analizorului spectral in timp real. S-au facut masuratori de 
putere in canal si de putere versus timp. Astfel, cele mai importante setări au fost: lățimea 
benzii de rezoluție (RBW) și timpul de afisare (SWT). Pentru standardul 2G, setarile au fost: 
RBW = 100 kHz, SWT = 228 μs, iar pentru 3G au fost: RBW = 1 MHz, SWT = 80 μs. 
In acest fel au putut fi descrise pentru prima oara in literatura de specialitate diferențe 
semnificative între tehnologiile de comunicatii și operatori -  atât în conținutul spectral al 
semnalelor emise,  cât și în evoluția lor amplitudine-timp. (FIG. 30 - FIG. 34).  Acest lucru 
ne-a indrituit sa sustinem faptul că marimea SAR, ca unică marime de referință la care se 
face referire in standardele de protectie, poate să nu fie suficientă pentru descrierea 
completă a expunerii umane reale. 
S-a constatat ca exista diferente nete de distributie a puterii radiate in timp si in frecventa 
intre standardele GSM si UMTS de comunicatii, astfel: 

-  în standardul 2G-GSM, in timpul efectuarii apelului se efectueaza salturi in 
frecventa pe durata sloturilor temporale, observandu-se pregnanta a cel 
putin  3-4 frecvențe în primele 5-6 secunde de la inițierea apelului (FIG. 
30). În această perioadă puterea radiată crește constant. Ulterior, alte 2-3 
canale devin active în timp ce puterea scade, uneori considerabil în timp 
(FIG. 30b si FIG. 33a).  

- in timpul perioadei de apel (fără răspuns de la apelat) de 20 de secunde, 
telefoanele 2G urmează o evoluție specifică a semnalului, care depinde de 
operator (distanța față de stația de bază corespunzătoare) și, într-o 
măsură mai mică, de modelul telefonului (FIG. 31). 

- pentru telefoanele 3G, un singur canal este, în general, dedicat unui apel, dar 
uneori se poate schimba cu altul, prin mecanismul de „handover”. 
Puterea canalului este foarte variabilă doar în primele 2.5 secunde de la 
inițierea apelului, după care devine relativ constanta. Nu există nici  
variabilitate in timp datorata operatorului, sau modelului de telefon 
mobil.  

- specific telefoanelor 3G este că atît telefonul apelant, cît și cel apelat radiază 
puterea în cate un canal si sunt vizibile ambele în timpul perioadei de 
apelare (FIG. 32b). Este uneori posibil ca radiația telefonului apelat să 
depășească nivelul de radiație al telefonului apelant. Acest fenomen nu se 
întâlnește niciodată în standardul de comunicatii 2G, unde în banda de 
uplink există doar semnalele telefonului apelant.  

- puterea medie emisă de telefoanele 3G este considerabil mai mică decât cea 
emisă de telefoanele 2G și este mai constantă în timp (FIG. 34).  
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FIG. 30 – a. Spectrul persistent al prioadei de apel in standard de comunicatie GSM900;  b. 

Spectrograma semnalului GSM emis de telefon in primele 12s de la efectuarea apelului 

[1.2.10] 
 

 
 
FIG. 31 – Variatia relativa, de-a lungul primelor 20s de la initierea apelului, a intensitatii 

campului in proximitatea unui telefon in standard GSM, pentru trei retele diferite (mediere 

pe 10 tipuri de telefoane) [1.2.10] 

 

  
FIG. 32 – Sistemul de masurare (stanga) si evidentierea campului de radiatie in perioada de 

apelare, atat in proximitatea telefonului apelant, cat si in a celui apelat, specifica 

standardului de comunicatie UMTS (dreapta).  [1.2.11] 
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- rezultatele obținute demonstrează că marimea SAR poate fi insuficienta  
pentru a exprima gradul de pericol reprezentat de radiațiile telefoanelor 
mobile și că standardul de comunicatii 3G pare să fie mai putin nociv din 
punct de vedere biologic decât 2G. 

 

 

   
 

FIG. 33 – Reprezentarea variatiei puterii in timp: a.  într-un slot temporal in standard GSM cu 

vizualizarea mecanismului de control adaptiv al puterii, pe durata de observare de 20s de la 

initierea apelului;  b. In standard UMTS cu observarea modificarii adaptive a puterii pe 

durata de observare de 15s de la initierea apelului. [1.2.11] 
 

  

FIG. 34 – Reprezentare boxplot a distributiei nivelului normat de intensitate camp electric 

(normare la valoarea maxima) masurat in proximitatea unui set de 11 telefoane mobile, in 

cursul apelarii pe o perioada de 20s,  in standard GSM (stanga) si respectiv UMTS (dreapta) 

[1.2.11] 

 

Odata cu intrarea in uz a unor aplicatii de comunicatii mobile diverse, a devenit interesant 
de urmarit modul cum evolueaza, in perioada de apelare, dinamica puterii radiate in 
functie de tipul de aplicatie de comunicatii mobile. In lucrarea [1.2.12] s-a analizat nivelul 
de expunere prin masurarea  puterii radiate in imediata proximitate a terminalului mobil 
(camp neperturbat de prezenta capului) in cazul comunicatiilor de date specifice generatiilor 
3 si 4 (respetciv UMTS si LTE) de comunicatii.  
In cele doua standarde UMTS și LTE,  s-au facut masuratori de nivel de putere pentru 
urmatoarele tipuri de aplicații: trimitere apeluri - VoCS1 (disponibil numai în UMTS), 
primirea apelurilor - VoCS2, Messenger-VoIP, Apel video – VC (Skype), streaming (video 
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Youtube 360p), navigare pe Internet (Facebook) și încărcare de fișiere cu două aplicații 
diferite (Mail și WhatsApp). Au fost investigate 14 cazuri (8 servicii de aplicații  in 
standardul UMTS și 6 servicii in standardul LTE). O parte consistenta a abordarii a vizat 
stabilirea setarilor analizorului in timp real, care sa poata suprinde in intregime si cu 
precizie, cu distributia timp-frecventa a amplitidinii momentane a semnalelor. 
 

 
 
FIG. 35 – Densitatea de probabilitate a puterii radiate normate la valoarea maxima, in cazul 

aplicatiilor de comunicatii  in standard 3G - UMTS [1.2.12] 

 
 
 

 
FIG. 36 – Densitatea de probabilitate a puterii radiate normate la valoarea maxima, in cazul 

aplicatiilor de comunicatii in standard 4G - LTE [1.2.12] 

 

Urmand procedura care are la baza luarea in considerare a duratei minime a simbolului, a 
fost stabilit SWT optim, iar RBW a fost ales mai mic decat largimea canalului. Cu setarile 
potrivite, masuratorile au evidentiat cu acuratete modificarile instantanee de nivel, incat 
nivelele finale au fost declarate dupa cate 1500 si respectiv 6000 de inregistrari instantane, 
seturi de asemenea inregistrari formand baza de date pentru o analiza statistica descriptiva 
ce a revelat caracteristici necomunicate pana la momentul publicarii lucrarii [1.2.12]. Astfel, 
concluziile determinarilor au fost urmatoarele: 
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-  Cele mai mari niveluri de putere radiata au fost întâlnite pentru aplicațiile de 
încărcare a datelor (upload)  în ambele rețele, UMTS si LTE (FIG. 35 – 
FIG.37).  

- Clasamentul aplicatiilor care implica cea mai mare expunere nu este identic in 
ambele standarde de comunicatii (FIG. 37). 

- In primul minut după pornirea datelor mobile pentru ambele tehnologii -  
UMTS și LTE, atat factorii de umplere ai tranmisiei sunt cei mai mari, cat si 
energia disipata prin radiatie.   

- Expunerea mai mare este datorata conexiunii in standard LTE fata de UMTS, 
pentru aceeași aplicație de date. 

Măsurarea dinamicii puterii a permis calcularea energiei radiate, care, dacă este absorbită 
de țesuturi, va fi transformată în căldură. Astfel, informațiile obținute prin abordarea 
originala prezentata se constituie intr-un instrument complementar, care pe lângă SAR (care 
este în prezent metrica standardizata din dozimetrie) oferă o viziune mai cuprinzătoare 
asupra problemei expunerii umane la radiatia emisa de terminalele mobile. 
 

 
 
FIG. 37 – Reprezentare boxplot a distributiei energiei radiate la 1cm distanta de terminalul 

mobil, in standardele UMTS si LTE, pentru diverse aplicatii de comunicatii wireless  [1.2.12] 
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IV.2. DOZAREA ENERGETICA EXPERIMENTALA SI TEORETICA A CAMPURILOR DE 
RADIOFRECVENTA 

 
IV.2.1.  Dozimetrie experimentala pe fantome de cap uman 

 
Frecvențele între (400-470) MHz sunt utilizate de unele dispozitive precum emitatoare-
receptoare portabile și Walkie-Talkies (446 MHz), utile in comunicațiile pe distante scurte 
(cativa km), si au avantajul, spre deosebire de telefoanele mobile, ca nu depind de un 
operator de rețea si ca comunicatia se face gratuit. Spre deosebire de telefoanele mobile 
care sunt folosite in contact cu capul, transmițătoarele portabile sunt folosite în apropierea 
feței, de obicei la distanțe de ordinul a câtorva centimetri. Prin urmare, organele sensibile 
fata de undele de radiofrecvență (RF) emise sunt atât creierul cât și ochii. Funcția push-to-
talk permite obtinerea unor factori de umplere ai transmisiei de până la 100% - atunci când 
se emite continuu, transmițătoarele portabile comerciale putand avea puteri maxime ale 
semnalului in antena de până la 5W sau 8 W (in functie de categorie). De aceea, din punct 
de vedere dozimetric, este de asteptat sa fie problematice în ceea ce privește siguranța 
expunerii oamenilor, in functie de modul de utilizare. Dispozitivele Walkie-Talkie au puteri  
mai reduse - de maximum 0.5 W sau 1.5 W (in functie de categorie). 
Cazul studiului expo-dozimetric al dispozitivelor de puteri mult mai mari decat a 
telefoanelor mobile, si care sunt utilizate la cativa cm fata de creier ne-a captivat, deoarece 
literatura de specialitate demonstrează că s-a dat o atentie mult mai redusa acestor 
transmitatoare comparativ cu telefoanele mobile, dar ca exista cel putin la fel de multe 
intrebari si provocari. 
Cea mai potrivita abordare a subiectului este dozimetria experimentala pe fantome de cap 
uman, cu o caracterizare expozimetrica prealabila. 
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A. Dozimetrie exprimentala in banda UHF folosind sistemul de masura robotizat si sonda 
imersabila de camp electric 
Obiectivul central al cercetarii privind utilizarea mijloacelor de comunicatii mobile in 
proximitatea capului uman a fost caracterizarea dozarii energiei electromagnetice absorbite 
intr-o fantoma omogena de cap, pozitionata in campul apropiat al antenelor a doua 
dispozitive portabile – un emitator-receptor Baofeng de 5W si un Walkie Talkie de 0.5W.  
Setul de măsurători proprii a fost orientat în două direcții: a) determinarea nivelelor 
câmpului incident, atât a intensității câmpului electric (E) cât și a câmpului magnetic (H) în 
aer, în zona de câmp apropiată de transmițătorul portabil, unde de obicei este plasata 
fata;  b) determinarea ratei specifice de absorbție a energiei (SAR) într-o fantomă umplută 
cu lichid de simulare a tesutului mediu al capului, urmând metodologia standardizata de 
determinare a SAR [IEC Procedure, 2001], [IEC Procedure, 2005]. S-a utilizat o singură 
frecvență de emisie, f=446 MHz, pentru a fi comuna celor doua emitatoare portabile, si 
modul de lucru voce, cu semnal analogic modulat in frecventa, largimea canalului fiind de 
12.5 kHz.  
Rezultatele obținute au fost comparate cu limitele de siguranță stabilite în standardele de 
protecție a sănătății [ICNIRP, 1998], [Directive 2-13/35/EU, 2013] și in raport cu rezultate 
similare din literatură [Vermeeren, 2006], [Hong, 2007], [Gryz, 2013], [Vermeren, 2015], 
[Hareuveny, 2015]. 
Intensitatea componentelor campului apropiat E- și H au fost masurate in 8 nivele de 
elevatie (pe verticala) situate pe axa longitudinala a emitatorului (FIG. 38), pornind de la 2 
cm distanta si pana la 20 cm (în direcție orizontală/perpendiculara pe suprafata 
transmitatorului). Măsurătorile s-au efectuat in interiorul unei incaperi, in conditii reale de 
utilizare [2.1.1]. Componentele câmpului au fost exprimate pe baza măsurătorilor furnizate 
de un expozimetru ESM-30 RADMAN XT (Narda Safety Test Solutions, Germania) cu stocare 
de date și software RADMAN ESM-TS. Expozimetrul este calibrat in raport cu expunerea  
profesionala conform cu reglementarea [ICNIRP, 1998]. Cei doi senzori minusculi de E si H 
au permis masurarea ambelor componente de camp, caracterizarea campului apropiat axial 
facandu-se complet (au fost realizate trei măsurători ortogonale în fiecare poziție si integrat 
rezultatul). 
Măsurătorile de SAR au fost efectuate intr-un laborator acreditat, într-o încăpere ecranata 
electromagnetic, cu ajutorul sistemului de masura SATIMO - COMOSAR controlat de robot si 
de software-ul OPENSAR, [2.1.2] (FIG. 38). Sonda de camp electric imersabila in lichidul 
simuland proprietatile dielectrice ale capului a fost de tip dipol triplu, model EP96 - SATIMO, 
asigurand un răspuns omnidirecțional. Au fost utilizate două fantome: fantoma SAM – care 
simuleaza perfect geometria capului uman și fantoma eliptică plana (635x 435x180 mm). 
Proprietățile dielectrice ale lichidului utilizat pentru masuratroile la 446 MHz au fost: 
permitivitatea electrica relativa ε'r = 43,48, conductivitatea electrică σ = 0,87 S/m. 
Procedura de măsurare utilizată a fost cea descrisă în standardelele in vigoare, pornind de la 
calibrarea sistemului si asigurarea erorilor de masurare sub o anumita limita, si pana la 
figurarea grafica a distributiei SAR in planul de maxima absorbtie a energiei.  
In ceea ce priveste analiza expozimetrica s-a observat ca nivelele de camp electromagnetic 
incident merita o evaluare detaliata numai in cazul transmitatorului de 5W, pentru care s-a 
constatat ca (FIG. 39): 
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-  pe elevatie relativ la pozitia in lungul emitatorului si antenei, nivelele de 
camp in aer sunt diferite (conform asteptarilor), dar ca evolutia cu 
distanta urmeaza aceeasi lege.  

- intensitatea campului E scade mai lent cu distanta fata de a campul H. 
- componenta E depaseste limita profesionala de protectie incepand de la 

distante fata de statie mai mici de 6 cm. 
- componenta H depaseste nivelul de siguranta a persoanei expusa profesional 

pentru distante mai mici de 8.5 cm. 
Determinarile de SAR s-au raportat ca valori mediate pe 10g de tesut-echivalent, conform 
reglementarilor, si au urmarit efectul departarii transmitatorului de fantoma (pornind chiar 
din pozitia „in contact” si pana la distanta de 15 cm) si efectul utilizarii reducerii puterii de 
emisie (FIG. 39):  

- S-au obtinut diferente mici in ceea ce priveste SAR maxim intre cele doua 
modele de fantome (FIG. 40) ceea ce indica ca la aceasta frecventa 
geometria capului este mai putin semnificativa in studiile dozimetrice. 

- In valoare absoluta, valorile SAR masurate au depasit in unele configuratii 
experimentale  nivelul stabilit prin standardele de protectie a populatiei 
(4W/kg) dar nu si cel de protectie profesionala (10W/kg) (FIG. 41). 

- Recomandarile desprinse din cercetare indica distantele minime de 
asigurare a protectiei fata de campul electromagnetic emis la frecventa 
de 446 MHz, ca fiind (intre corpul statiei/antena) de 8.5cm (in cazul 
expunerii persoanelor din public), bazandu-ne atat pe studiul 
expozimetric cat si pe cel dozimetric. 

Nivelul maxim de expunere in cazul acestor tipuri de transmitatoare se situeaza in zona 
bazei antenei monopolare, care din pacate insa, in pozitionarea uzuala coincide cu baza 
creierului si cu zona oculara. 
 

 
FIG. 38 – Sistemul de masurare SATIMO-COMOSAR (ICMET, Craiova) in care se observa 

robotul cu sonda imersabila de camp elecric, fantomele de tip cap si fantoma eliptica plana 

si sistemul de pozitionare a transmitatorului [2.1.2] 
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FIG. 39 – Statia radio portabila cu punctele din dreptul carora  au inceput masuratorile 

atenuarii fata de sursa a intenistatii campului electric si magnetic cu distanta. Variatia cu 

distanta fata de suprafata statiei a componentelor campului apropiat E si H, in aer.  [2.1.1] 

 
-  

 
   (a)      (b) 
FIG. 39 – a. Variatia SAR in adancimea lichidului simuland creierul – fantoma plana, pentru 

doua nivele de putere de emisie a statiei: 1W si 5W;  b. Comparatie intre valorile mediate ale 

maximului SAR in fantoma-cap in cazul utilizarii statiei portabile (doua trepte de putere) si a 

aparatului Walkie-Talki, pentru doua distante sursa-cap diferite [2.1.1] 

 

 
   (a)      (b) 
FIG. 40 – a. Distributia valorilor SAR intr-un plan continand valoarea maxima, in interiorul 

lichidului simuland creierul in cazul transmitatorului setat pe 5W si situat la d=7cm fata de 

suprafata fantomei: a. fantoma eliptica plana;  b. fantoma cap (SAM) [2.1.1] 
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FIG. 41 – Maximele valorilor mediate pe 10g de tesut echivalent ale SAR in fantome 

simuland tesutul cerebral in cazul utilizarii unui transmitator portabil cu putere de intrare de  

5W (zonele 2 si 4), 1W (zonele 1 si 3) sau a unui Walkie-Talkie de 0.5W (zonele 5 si 6), in 

functie de distanta de pozitionare a dispozitivului fata de cap si de geometria fantomei   

[2.1.2] 

 
Concluziile studiilor [2.1.1] si [2.1.2] au un aport de originalitate consistent, intrucat nu 
exista concluzii similare desprinse din literatura de specialitate.  
 
B. Dozimetria de radiofrecventa: abordare originala a contributiei componentei magnetice 
a campului incident la rata specifica de absorbtie a energiei la nivelul creierului 
Din cercetarile proprii a reiesit ca statiile de emisie-receptie portabile utilizate in banda de 
frecventa de 440MHz si avand puteri de intrare in antena de 5W, pot genera in aer, in jurul 
corpului statiei si al antenei monopolare, o componenta de camp magnetic foarte intensa, 
ce poate depasi limitele de protectie, chiar si pe cele profesionale [ICNIRP, 1998], 
[Directive 2013/35/EU, 2013]. Zona de iradiere cu astfel de camp, in timpul utilizarii statiei, 
este capul – respectiv creierul si ochii. 
Desi pana in 2016 se cunostea faptul ca in creierul uman cristalele de materiale fero- sau 
ferimagnetice sunt in cantitati atat de reduse [Kirshvink, 1992] [Collingwood, 2016], incat nu 
este important sa se ia in discutie incalzirea de radiofrecventa datorata componentei 
magnetice a campului, in septembrie 2016 a fost publicat un articol care demonstra ca 
nano-cristalele de magnetita din creierul uman sunt cu 3 ordine mai multe, si ca ele pot sa 
nu aiba sorgine biogenica, ci provin din mediul poluat, prin inhalare si depozitare in creier 
[Maher, 2016]. Cateva studii privind impactul componentei H asupra creierului fusesera 
efectuate cu ani in urma, dar nu s-a putut evdentia niciun efect si nici aport la rata specfica 
de absorbtie (SAR) a energiei [Kuster, 1992], [Kirshvink, 1996], [Cranfield 2003]. 
Asa se face ca in prezent dozimetria experimentala de radiofrecventa nu este orientata si nu 
dispune de sonde de masurare a SAR care sa cuantifice contributia magnetica, SAR_H, la 
incalzirea tesuturilor cerebrale in timpul expunerilor electromagnetice ambientale. Totusi, 
subiectul este in aceeasi masura sensibil si important, de aceea am considerat oportuna 
contributia cu un prim studiu, pe aceasta directie [2.1.3]. 
A fost imaginat un experiment care sa evidentieze masura in care componenta H a 
campului de radiofrecventa poate contribui la doza de radiatie absorbita de tesuturi cu 
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continut de magnetita similar creierului uman. Ideea centrala a fost aceea de a evalua 
ordinul de marime al SAR_H fata de cel al dozei in mod uzual determinata, SAR_E (avand 
la baza numai incalzirea de radofrecventa datorata proprietatilor dielectrice ale 
tesuturilor), incat in total SAR sa fie exprimat ca suma a celor doua componente, in cazul 
tesuturilor cu proprietati magnetice: 
SAR = SAR_E + SAR_H    (4) 
unde componenta de sorgine electrica se poate exprima: 
SAR_E = σ*E2

int/ρ    (5) 
sau 
SAR_E = c*dT/dt    (6) 
Ceea ce presupune fie masurarea campului electric in tesutul/lichidul de simulare, Eint, fie 
panta de incalzire, dT/dt, daca se cunoaste caldura specifica c. 
Componenta de sorgine magnetica se poate exprima: 
SAR_H = P/m = 2π * µ0*f*H2*χ”/( ρs* ΦM) (7) 
sau   
SAR_H = (c*Vs/m)*(dT/dt)   (8) 
Ceea ce presupune cunoasterea lui χ” - partea imaginară a susceptibilității magnetice 
complexe, a lui ΦM  - fracția particulelor magnetice în suspensie, m - masa particulelor 
magnetice, Vs  - volumul total al lichidului care conține particulele magnetice. 
Pornind de la formulele de baza de mai sus, s-a realizat evaluarea duala – experimentala si 
teoretica a celor doua componente dozimetrice in lichidul magnetic expus in camp. 
Sursa de radiatie electromagnetica a fost antena monopolara a unei statii portabile UV-B5 
BaoFeng Amateur Portable Radio (dual band) emitand pe f=446MHz si avand o putere de 
intrare de 5W. Sistemul de masurare – un expozimetru cu dubla sonda, model ESM-30 
RADMAN XT (Narda Safety Test Solutions, Germany) cu RADMAN ESM-TS software (FIG. 
42a) a fost folosit pentru masurarea intensitatii componentelor E si H in aer, in campul 
reactiv al antenei. Cu emitatorul in pozitie verticala, asezat pe o masa in interiorul unei 
incaperi, s-a determinat in prealabil variatia cu distanta a nivelelor de camp in fata statiei, la 
o inaltime fata de baza ei de 11.5 cm, corespunzand aproximativ cu baza antenei, acolo 
unde intr-un studiu anterior se detectase o zona de maxim. Plaja de distante pe orizontala 
unde s-au efectuat masuratorile a fost de 2-20cm, asa incat sa acopere zona in care de 
obicei se tine statia in fata fetei. S-a constatat ca intensitatea campului magnetic H 
depaseste nivelul maxim admis pentru protectia in cazul expunerii profesionale 
(H_limita=0.16 A/m) inca de la cca. 14 cm distanta fata de statie (FIG. 42b). La o distanta 
D1=10cm de statie, campul H (valoare efectiva) atinge un nivel de 0.22 A/m, adica depaseste 
cu 37% limita de siguranta electromagnetica profesionala. La aceasta distanta a fost plasat 
un recipient continand un lichid magnetic pe baza de apa, pentru care s-a calculat si masurat 
SAR_H. 
Un pas important a fost identificarea si alegerea lichidului magnetic care sa aiba proprietati 
dielectrice cat mai apropiate de cele medii ale creierului uman, care sa contina cristale de 
magnetita in concentratii similare, si sa aiba dimensiuni similare ale nanoparticulelor [2.1.3]. 
S-a reusit obtinerea a doua lichide magnetice cu o concentratie de magnetita cu 3 ordine de 
marime mai mare fata de concentratia cerebrala reala, insa lichidele au putut fi 
caracterizate electric si magnetic la frecventa de lucru de 446 MHz, in baza literaturii extrem 
de restranse in domeniu [Fannin, 2009], [Malaescu, 2011], [Malaescu, 2015], [Marin, 2015]. 
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Informatiile respective au fost utilizate pentru prima oara pentru calcule dozimetrice de 
acest tip. 
 

 
 
FIG. 42 – a. Configuratia experimentala pentru dozarea componentelor E si H in aer, in 

proximitatea antenei monopolare a statiei portabile si pozitionarea sticlutei cu lichid 

magnetic si a sondei nepertubative de temperatura ; b. Atenuarea cu distanta a 

componentelor de camp electric si magnetic in zona bazei antenei.[2.1.3] 
 
 

 
FIG. 43 – Curbele experimentale de incalzire a lichidului magnetic in lipsa si in prezenta 

campului incident H de 446 MHz si valoare efectiva 0.28 A/m [2.1.3] 
 
Pentru componenta SAR_H, ordinul de marime a fost de cativa mW/kg, in vreme ce 
pentru SAR_E ordinul de marime este 1W/kg. Desi componenta H nu va produce un aport 
dozimetric semnificativ, caci este cu 3 ordine de marime mai mica decat cel pentru 
componenta E (in conditiile in care concentratia de magnetita a fost cu 3 ordine de 
marime mai mare decat in creierul uman), exista cateva elemente de cercetare care 
necesita aprofundare. 
Un aspect foarte important care trebuie luat în calcul este legat de factorii care afectează 
generarea de căldură în dispersiile de nanoparticule ferimagnetice. S-a demonstrat foarte 
recent că mecanismul de încălzire este în mare măsură dependent de factori multipli 
precum : a) dimensiunile magnetice ale particulelor (și în corelație cu frecvența câmpului); 
b) compoziția de nanoparticule; c) concentrațiile particulelor; d) viscozitatea fluidului 
magnetic; e) aria suprafaței particulelor; f) anizotropia de forma a cristalelor; g) anizotropia 
schimbului la interfeța; h) interacțiunile dipolare. S-a demonstrat că dimensiunile 
particulelor influențează tipurile de procese de relaxare care conduc la încălzirea magnetică. 
Creșterea vâscozității soluției conduce la o scădere a vitezei de încălzire. Creșterea 
anizotropiei are ca rezultat o creștere a timpului de relaxare, iar anizotropia de forma și cea 
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magnetocristalină a particulelor se dovedesc a fi parametrii cheie în reglarea hipertermiei 
magnetice. 
Pe de altă parte, în anul 2012 a fost raportat un efect interesant al influentei pe care câmpul 
H il are asupra  proprietăților dielectrice ale fluidelor magnetice, in gama de frecvențe MHz-
GHz. Efectul indica o creșterea valorilor constantei dielectrice si a factorului de pierderi 
atunci când crește intensitatea câmpului incident H cat și la o deplasare a maximelor 
parametrilor dielectrici catre frecvențe mai joase, atunci când crește intensitatea câmpului 
H.  
În astfel de circumstanțe complexe, impactul realist al componentei  H al campului emis de 
statiile portabile in proximitatea capului uman (creierului) rămâne o problemă deschisa spre 
cercetare. In acest sens, planificam experimente ce vor fi efectuate pe bacterii magnetice 
care sa fie expuse in campul reactiv al antenelor statiilor radio portabile avand 
componenta magnetica peste nivelul maxim admis pentru protectia publicului. 
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IV.2.2.  Dozimetrie experimentala pentru caracterizarea proprietatilor de ecranare 
electromagnetica a unor materiale 

 
Daca rata specifica de absorbtie a energiei (SAR) intr-o tinta biologica este mare, devine 
necesara ecranarea electromagnetica. Pentru situatiile de camp indepartat ale surselor de 
radiofrecventa, determinarea eficientei de ecranare se poate face utilizand procedee 
standardizate [Manara, 1996], [Teseo, 2004]. In cazul ecranarii campului apropiat, o metoda 
empirica ce se poate dovedi utila este masurarea SAR in obiectul biologic in absenta si in 
prezenta ecranului [Fung, 2003], [Chan, 2005], [Chou, 2010], [Ragha, 2010], [Anita, 2012], 
[Diao, 2014]. In acest mod se poate observa efectul ecranului asupra configuratiei specifice 
sursa-tinta, nu numai prin raportarea valorii medii a SAR dupa ecranare, ci si a redistribuirii 
spatiale a zonelor cu absorbtie ridicata, dupa aplicarea ecranului. Acesta este un beneficiu 
al acestei metode nestandardizate, deoarece efectul prezentei materialelor metalice, fie si 
numai sub forma filiforma, in zona de camp apropiat a surselor, implica re-radiatie si 
interferente intre unda directa si cele reflectate, cu consecinte imprevizibile si uneori cu 
un efect nedorit. 
O serie de materiale textile cu insertii metalice de productie romaneasca au fost analizate 
din punct de vedere al ecranarii in doua situatii: 

- prin determinarea eficientei de ecranare utilizand metoda celulei duble 
transversal electromagnetice (celula DTEM), (FIG. 44) 

- prin masurarea SAR conform standardului [IEC 62209-1, 2016] in fantoma de 
cap uman in cazul in care terminalul mobil era sau nu era acoperit cu 
materialul de ecranare. 

 

 
 
FIG. 44 – Configuratia experimentala pentru masurarea eficientei ecranarii unor mostre de 

tesaturi cu insertii metalice prin metoda celulei DTEM [2.2.1] 
 
In camp similar celui indepartat (unda plana), asa cum se produce in celula DTEM, 
materialele textile cu insertii metalice pot furniza, in functie de firele metalice prezente, de 
diametrele lor, de geometria tesaturii si de pozitionare in camp, pot furniza eficiente de 
ecranare (SE), in banda frecventei telefoniei mobile GSM de (880-925) MHz, de ordinul a -20 
dB (FIG. 45), ceea ce inseamna o diminuare de putere a semnalului de 100 de ori, si 
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respectiv a intensitatii campului de 10 ori. Aceasta diminuare prin ecranare a undei plane 
poate sa fie de acelasi ordin de marime, sau diferita, in cazul ecranarii in conditii de unda 
electromagnetica ne-plana, asa cum este cazul campului apropiat/reactiv al antenelor 
telefoanelor mobile GSM. 
In cazul utilizarii mostrelor de materiale textile cu insertii metalice de cupru si respectiv 
argint [2.2.1] sau bekinox [2.2.2] pentru ecranare prin aplicarea lor peste suprafata 
telefonului mobil, se constata ca acestea pot produce nu doar diminuari de valoare a SAR 
maxim in fantoma de cap uman, ci si amplificari (FIG. 46). La modificarea frecventei de lucru 
(telefoane 2G si telefoane 3G) si la aplicarea materialului peste telefon se poate produce 
atat o diminuare a SAR fata de cazul „neecranat”, cat si o amplificare.  
 

 
 
FIG. 45 – Variatia cu frecventa a eficientei ecranarii mostrelor romanesti de tesaturi cu 

insertii de fire de cupru si de argint, in banda comunicatiilor mobile GSM900 uplink [2.2.1] 

 

 
 
FIG. 46 – Variatia SAR in profunzimea fantomei de cap uman in cazul utilizarii sau nu a 

materialelor de ecranare suprapuse peste suprafata telefonului mobil, in doua pozitii ale 

firelor metalice tesute: telefonul emite radiatie in standard 2G (GSM900)- stanga; telefonul 

emite radiatie in standard 3G (UMTS2100) - dreapta [2.2.1] 
 
La analizarea distributiei SAR in fantoma-cap, s-a observat nu doar modificarea acesteia, dar 
si a valorilor absolute ale maximului SAR in sensul maririi valorii SAR cand materialul este 
prezent peste telefon, in unele cazuri. Aceasta indica faptul ca un material a carei eficienta 
de ecranare este buna in conditii de incidenta cu unda plana, atunci cand unda este ne-
plana, si sunt prezente obiecte in imediata vecinatate, campul local total in interiroul unui 
obiect ce se doreste ecranat, poate deveni mult mai intens in anumite locatii. 
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FIG. 47 – Modificarea distributiei SAR in fantoma-cap in cazul  utilizarii unui telefonul 3G 

(UMTS2100): neecranat (stanga); ecranat cu material cu insertii de cupru (mijloc); ecranat cu 

material cu insertii de argint (dreapta) [2.2.1] 
 
Cercetarea de aceasta natura contribuie si la reducerea sanselor de utilizare gresita a unor 
materiale comercializate drept materiale cu proprietati de ecranare, pentru protejarea 
capului uman fata de radiatia emisa de terminalele mobile. 
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IV.2.3.  Dozimetrie experimentala si numerica pentru probe biologice 

 
In vederea studiului impactului biologic al radiatiei neionizante de radiofrecventa este 
necesara efectuarea analizelor dozimetrice, ceea ce permite corelarea cauzei cu efectul 
[Polk, 1996]. In particular, este necesara determinarea ratei specifice de absorbtie (SAR) a 
energiei  electromagnetice in obiectul biologic expus, cautandu-se solutiile ecuatiilor de 
propagare a undelor electromagnetice in medii cu proprietati electrice si magnetice date. 
Exista mai multe metode de abordare a problematicii, pornind de la calcule analitice, la 
simulari numerice si terminand cu masuratorile. Fiecare metoda isi are limitele si avantajele, 
asa incat, in functie de necesitati, se poate aplica intr-o anumita situatie. 
Pentru studiile in care tinta biologica este relativ-simpla, determinarea numai a valorii medii 
a SAR poate fi suficienta. Pentru obiecte biologice complexe, poate fi necesara determinarea 
distributiei spatiale a SAR cat si a „punctelor fierbinti”, adica a valorilor maxime (de varf) ale 
SAR. 
In perioada 2007-2016 am contribuit cu analize de dozare electromagnetica a expunerilor 
la campuri cu frecvente in gama UHF pentru lichide biologice, tesuturi sau structuri 
vegetale [2.3.1] – [2.3.12]. In perioada de proiectare si validare a modelului de celula 
transversal electromagnetica (TEM) pentru dozimetria numerica au fost publicate doua 
articole [2.3.13], [2.3.14], in colaborare. 
S-a utilizat un sistem de expunere inchis, de tip celula TEM a carei utilitate a inceput sa fie 
valorificata in anii 70 [Crawford, 1974] care permite atat o dozare experimentala de SAR 
mediu - prin metoda puterii diferentiale [Durney, 1986], cat si dozarea numerica utilizand de 
exemplu softul CST Microwave Studio. Simularea numerica are avantajul ca permite si 
determinarea distributiei SAR in probele iradiate, vizualizarea vectorilor camp in interiorul 
mostrei, identificarea pozitiei maximelor de absorbtie energetica, etc. 
Dozarea experimentala s-a facut utilizand un lant de masurare care contine: celula TEM 
model IFI-CC 104 SEXX (Instruments for Industry, SUA), generator semnale de 
radiofrecventa, amplificator de semnal, senzor de putere bidirectional conectat la analizorul 
spectral FSH3 (Rhode&Schwarz), senzor de putere de iesire/powermetru, atenuator, 
expozimetru de mici dimensiuni, sonda de camp electric, sonda neperturbativa fluoroptica 
de temperatura (FIG. 48). Celula TEM este utilizata cu succes intrucat zona de camp incident 
unde se aseaza proba (de mici dimensiuni, cu laturile de cativa cm) prezinta o mare 
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uniformitate a componentei electrice, ceea ce asigura omogenitatea efectului in intreg 
volumul vizat. La portul de intrare se poate furniza atat unda continua, cat si semnal 
modulat. Prin utilizarea analizorului vectorial de retea se pot determina parametrii de 
imprastiere S, atat ca amplitudine cat si ca faza, asa incat se poate obtine informatie 
completa asupra absorbtiei de energie in proba. 
 
 

 
 

FIG. 48 – Configuratia completa pentru dozimetria experimentala in celula TEM cu metoda 

puterii diferentiale [2.3.12] 

 
Metoda masurarii puterii diferentiale in celula TEM presupune determinarea puterii 
absorbite din bilantul puterilor la porturile celulei: 
 
P_abs=P_in – P_out – P_refl    (9) 
SAR_mediu = P_abs / m    (10) 
Unde P_in si P_refl sunt puterile de intrare si cea reflectata, masurate la portul de intrare in 
celula, iar P_out este puterea masurata la portul de iesire, iar m este masa probei expuse in 
celula. Astfel se poate determina SAR ca valoare medie pe intregul volum al celulei. Intrucat 
la unele frecvente absorbtiile in spatiul interior al celulei TEM, altul decat proba insasi, au 
fost nenule, s-au obtinut in general diferente de 1-4 dB fata de rezultatele obtinute prin 
simulari numerice ale SAR in proba. Practic validarea s-a efectat in fiecare caz experimental 
pornind de la valorile masurate, respectiv calculate, ale coeficientului de reflexie S_11, in 
cazul celulei TEM fara sarcina dielectrica in interior (fara proba iradiata). 
Dozimetrie paralela, experimentala si numerica in celula TEM a fost realizata atat pentru 
probe lichide – de exemplu sange (FIG. 49), cat si pentru probe solide – de exemplu seminte 
vegetale/porumb (FIG. 50). Instrumentul simularii s-a dovedit extrem de util, furnizand 
informatie de amanuntime asupra modului de distributie a puterii absorbite in spatiul de 
lucru.  
In vederea unor rezultate fidele in cazul simularilor, este esential sa se atribuie cat mai exact 
parametrii de material (constanta dielectrica, factor de pierderi/conductivitate electrica, 
densitate) la frecventa la care se lucreaza. Adesea, pentru tesuturi biologice altele decat cele 
uman sau ale unor animale uzuale pentru experimente,  sau pentru plante, bazele de date 
cu parametrii de material sunt inexistente, si atunci singura solutie dozimetrica ramane cea 
experimentala. 
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FIG. 49 – Modelul numeric al celulei TEM, incarcarea ei cu probe de sange simulate 

geometric si dielectric si determinarea distributiei si valorilor SAR in urma expunerii in unda 

continua la 1GHz si P_in=4.9 W [2.3.12] 
 
 

 

 
 

FIG. 50 –  Modelul numeric al celulei TEM, incarcarea ei cu probe de seminte vegetale 

simulate geometric si dielectric si determinarea distributiei si valorilor SAR in urma expunerii 

in unda continua la 1GHz si P_in=11.5 W [2.3.7] 
  
Dupa validare, dozimetria numerica in celula TEM a putut fi aplicata si in cazul expunerilor 
la puteri incidente reduse, care au produs acumulari de energie in probele biologice sub 
nivelele detectabile ale aparatelor de masura, sau la limita sensibilitatii lor. Intrucat este 
de interes in ultimii ani sa se studieze efectele non-termice ale iradierii, dozimetria 
computationala s-a dovedit inca o data un instrument valoros si pentru iradierile slabe, care 
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nu produc incalziri masurabile cu sonda de temperatura fluoroptica, a carei sensibilitate este 
<0.1 grdC. 
Intrucat efectele biologice ale radiaiilor neionizate de radiofrecventa continua sa fie 
investigate, dozimetria ramane de mare interes, inclusiv micro-dozimetria, care urmareste 
cunatificarea energetica la nivel celular, contribuind la intelegerea mecanismului de 
interactie (non- sau a-termic) inca necunoscut. 
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V. DIRECŢII DE DEZVOLTARE STIINTIFICA SI PROFESIONALA VIITOARE 
 

V.1. Largirea activitatii si competentelor didactice si profesionale 

Identificarea si indrumarea studenților si tinerilor cercetători cu potential avansat de 

dezvoltare a carierei a devenit in prezent o dominanta a activitatii mele. In paralel cu 

activitatile curente pe care voi continua sa le desfasor la catedra si cele de indrumare in 

vederea realizarii de cercetari si studii pentru comunicarea rezultatelor la intruniri stiitifice 

studentesti si pentru realizarea lucrarilor de licenta sau disertatie ale studentilor, obiectivul 

principal pentru urmatorii ani va fi cel de sustinere a tinerilor interesati de performanta in 

aprofundarea stiintei si cunoasterii prin coordonarea studiilor doctorale. 

In ce ma priveste, mi-am propus urmatoarele obiective concrete, pe termen scurt si mediu: 

O1. Dezvoltarea competențelor si abilitatilor aplicative in principal in ariile:  „Antene si 

propagare” si „Compatibilitate (bio)-electromagnetica”. 

O2:  Imbunatatirea capacităților personale cognitive, volitive şi acționale, în vederea unei 

reasezari a relatiei dintre mine si studenti, luand in considerare modificarile 
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comportamentale si asteptarile noilor generatii de tineri, pentru a obtine in final o formare 

optima a acestora, cu deprinderi şi competențe tehnice adecvate dar si cu repere bine 

definite pe termen lung – atat pe taram profesional, cat si moral. 

O3:  Elaborarea unor strategii didactice adecvate transmiterii eficiente a cunostintelor si 

deprinderilor studentilor, care vin cu un fundament tehnic eterogen si diferentiat, in scopul 

atingerii unui nivelul bun de specializare pentru masteranzii/doctoranzii indrumati, la finalul 

activitatilor de cercetare.  

O4:  Elaborarea de suporturi/note aplicative, atat in domeniul propagarii neghidate a 

undelor electromagnetice de radiofrecventa si microunde, cat si a propagarii in medii cu 

proprietati dielectrice si magnetice specifice. 

O5: Participarea la intrunirile grupurilor de lucru si ale workshop-urilor actiunii europene 
BMBS COST Action BM1309 – „European network for innovative uses of EMFs in biomedical 

applications (EMF-MED)”, care se deruleaza in perioada 2014-2018 si la conferinte din 
domeniul de specialitate. 
 
O6: Coordonarea unor masteranzi cu potential marcant pentru cercetare in directia 
dezvoltarii unor teme de interes pentru o posibila pregatire doctorala. 
 
O7:  Identificarea resursei umane din tara si din strainatate disponibila si atragerea pentru 

colaborari tintite, in interiorul unor colective mixte si flexibile.  
 

V.2. Dezvoltarea activitatii de cercetare ştiințifică  

O1: Participarea la procesele de selectie, achizitie, instalare si punere in functiune a 

instrumentelor si sistemelor experimentale de specialitate in laboratoarele arondate.  

O2:  Continuarea cercetarilor / demararea unor noi cercetari in domeniile: 

• expozimetria si dozimetria radiatiilor electromagnetice de frecvente inalte 
destinate cercetarilor privind: 

� realizarea unui sistem bazat pe drona pentru caracterizarea pe 
verticala a poluarii electromagnetice in zonele urbane 

� evaluarea expunerii realiste datorate emisiei dispozitivelor de 
generatia a 5-a a comunicatiilor mobile 

� experimente vizand utilizarea de antene si retele pentru 
comunicatii wireless centrate pe corp (Body-Centric Wireless 
Communication and Networks – Antennas) 

• aplicatii bio-medicale ale undelor electromagnetice: efecte directe si indirecte ale 
undelor in impulsuri 

• utilizarea bacteriilor magnetice ca senzori si trasori ai variabilitatii campurilor 
magnetice de radiofrecventa 
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• propagarea undelor ionosferice din gama HF in conditii de incidenta aproape 
verticala 

 
O3: Colaborarea in colective de lucru internationale in cadrul unor misiuni stiintifice pe 

termen scurt in alte laboratoare/institutii care sunt nuclee de cercetare cu experienta 

tehnologica avansata in domeniul in care expertiza proprie este insuficienta. In context, 

mentionez  demararea in octombrie 2014 a unui program de colaborare cu 

Electromagnetic Hazards Laboratory, Central Institute for Labour Protection-National 

Research Institute, Varsovia, Polonia (pana acum am publicat in colaborare 4 lucrari). 

O4. Inițierea de proiecte de cercetare noi, cu parteneri din țară şi din străinătate prin 

depunerea de proiecte in competitii nationale si internationale care sa dea posibilitatea 

potentialilor doctoranzi sa se alature colectivelor de cercetare. 

O5. Sustinerea implicarii in cercetare si a vizibilității ştiințifice a tinerilor cercetatori, prin 

acordarea de sprijin stiintific si logistic generos, inclusiv pentru participarea la intruniri 

stiintifice de anvergura. 

O6. Efectuarea transferului de cunoştințe şi de rezultate ale cercetarii către mediul 

economic / social (depunere documentatie pentru brevet de inventie national).  

O7. Continuarea activitatilor de recenzare a lucrarilor de cercetare din revistele cotate 

Clarivate Analytics (ISI) la care deja activez dar si a celor inregistrate la conferinte de 

specialitate. 

         Sibiu,   20 iulie 2017 


