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În anul 2009 recesiunea economică s-a reflectat şi în domeniul activităţii laboratoarelor de compatibilitate electromagnetică 
din România. Numărul de comenzi a scăzut, interesul producătorilor pentru calificarea din punct de vedere al respectării 
legislaţiei româneşti/europene în vigoare în domeniul compatibilităţii electromagnetice, s-a diminuat.  

Există însă şi elemente pozitive dintre care putem să cităm: 
- realizarea primelor încercări de supraveghere a pieţei pentru sisteme wireless comandate de ANCOM  
- punerea în funcţiune a laboratorului de dozimetrie SAR şi a laboratorului de echipamente wireless la ICMET Craiova  
- dezvoltarea unui nou laborator de Compatibilitate Electromagnetică la Universitatea Tehnică Cluj Napoca - Facultatea de 

Electrotehnică. 
- organizarea mai multor manifestări ştiinţifice: 

 Atelierul “Evaluarea şi certificarea SAR la terminalele utilizate în telefonia mobilă”, 5 august 2009,  Craiova 
 Workshop-ul CEM 2009  (a 6-a ediţie), 12-14 Noiembrie 2009, Constanţa 
 Simpozionul SICEM 2009 (a 8-a ediţie), 19 noiembrie 2009, Bucureşti 
 Şedinţa Chapterului EMC România cu tutorialele prezentate de Dr. Alistair DUFFY IEEE EMC Society - 

 Distinguished Lecturer, 19 noiembrie 2009 - Bucureşti, Universitatea “Politehnica”. 
Cu ocazia simpozionului SICEM a avut loc şi şedinţa anuală a Comitetului Director ACER în care s-a analizat starea 

organizaţiei şi măsurile care se impun pentru a adapta activitatea ACER la cerinţele actuale, inclusiv prin modificarea 
statutului şi a regulamentului de organizare şi funcţionare.  

Cu aceiaşi ocazie Comitetul Director a fost de acord ca dl. Dr. Alistair Duffy să fie declarat membru onorific al ACER şi să i 
se decerneze diploma de onoare. 

Procesul verbal al şedinţei va fi pus la dispoziţia membrilor ACER prin e-mail. 
Ne dorim ca membrii ACER să abordeze anul 2010 cu acelaşi optimism de care au dat dovadă şi până acum pe măsura 

dinamicii domeniului pe care il slujesc. 
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Comparari interlaboratoare pentru dozimetrie SAR  
Interlaboratory comparisons for SAR dosimetry 
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Rezumat 
Laboratorul de dozimetrie SAR de la ICMET a fost pus în 
funcţiune oficial în luna august 2009 după aproape şase luni 
de montaj, verificări şi măsurători de evaluare. 
Fiind un laborator de mare complexitate în care se determină 
mărimi fizice şi electrice pentru a ajunge în final la 
determinarea SAR, s-a pornit de la început de la ideea creării 
unui etalon de transfer sub forma unui terminal mobil folosit 
exclusiv pentru măsurători comparative interlaboratoare. 
În lucrare se face o descriere a laboratorului nou creat şi a 
posibilităţilor acestuia după care se prezintă încercările 
comparative realizate împreună cu laboratoare recunoscute 
din Italia şi Germania folosind etalonul de transfer al 
ICMET. 
Rezultatele obţinute confirmă valorile SAR obţinute de 
laboratorul ICMET şi reprezintă o bază concretă pentru 
recunoaşterea/acreditarea laboratorului. 
 
 1. Introducere 

Deşi influenţa expunerii la câmpul electromagnetic 
produs de utilizarea terminalelor mobile rămâne o problemă 
controversată, toţi specialiştii sunt de acord că folosirea de 
către copii şi folosirea de lungă durată a acestor terminale 
poate influenţa sănătatea umană. Ca o măsură minimă de 
control se foloseşte valoarea SAR pe care toţi furnizorii 
trebuie să o indice iar comercianţii să o afişeze astfel încât 
publicul să o cunoască şi să facă o alegere în cunoştinţă de 
cauză. 

Răspândirea fără precedent a terminalelor mobile a 
determinat organismele de protecţie a consumatorilor să 
supravegheze această piaţă şi să sancţioneze firmele care nu 
respectă valoarea maximă impusă a SAR. De aici şi 
necesitatea de a exista în România un laborator independent 
care să conlucreze cu alte laboratoare din Uniunea Europeană 
în vederea eliminării de pe piaţă a produselor neconforme de 
multe ori de provenienţă dubioasă. 

Funcţionarea acestui laborator de mare complexitate, 
destul de diferit de laboratoarele de încercări şi cercetare din 
industria şi universităţile consacrate domeniului 
electric/electronic necesită cunoştinţe la interfaţa dintre 
fizică, chimie şi inginerie electrică. 

Din acest motiv, indiferent de gradul ridicat de 
automatizare al procesului de măsurare, se impune abordarea 
sistemică a domeniului. Fiind vorba de măsurători de mare 
complexitate cu numeroase surse de incertitudine s-a pornit 
de la început de la ideea creării unei posibilităţi de control al 
rezultatelor prin încercări interlaboratoare ca bază pentru 
evaluarea rezultatelor obţinute în laboratorul propriu. 

Dacă în alte domenii ale ingineriei o acreditare pe baza 
cerinţelor ISO/IEC 17025:2005 se realizează prin sistemul: 
manual de calitate, proceduri tehnice, capabilitate de a 
efectua încercări prevăzute în standarde generice sau de 

produs, în cazul de faţă încrederea unui evaluator trebuie să 
treacă prin dovada că un etalon de transfer circulat în 
laboratoare recunoscute conduce la rezultate comparabile 
pentru o incertitudine extinsă de măsurare dată. 

În lucrare se face o scurtă descriere a laboratorului nou 
creat şi a posibilităţilor acestuia după care se prezintă 
încercările comparative organizate până în prezent. 
 

2. Prezentarea laboratorului de dozimetrie SAR de la 

ICMET 

Procedurile de verificare a comformităţii terminalelor de 
telefonie mobilă impun ca laboratorul să evalueze expunerea 
maximă în câmp electromagnetic apropiat pe care o produce 
obiectul de încercat în corpul utilizatorului (cap şi trup). 

În prezent această expunere este caracterizată mai mult 
sau mai puţin complet (la stadiul actual de cunoştinţe) de 
valoarea  SAR, rata specifică de absorbţie a energiei sau 
puterea maximă absorbită în corpul uman exprimată în W/kg. 

Valoarea maximă a SAR este de 2W/kg corp mediate pe 
10g ţesut conform normelor europene EN respectiv 1,6W/kg 
corp mediată pe 1g ţesut conform normelor americane IEEE. 

Procedurile de măsurare elaborate de standardele 
CENELEC (EN 50360) şi IEEE (P 1528) sunt în mare 
măsură similare. 

Laboratorul de la Craiova a fost realizat în perioada 2007-
2009 în cadrul programului PNCDI II Capacităţi finanţat de 
ANCS. 

El satisface integral standardele în vigoare în lume astfel 
încât indiferent de furnizor, terminalele prezentate să poată fi 
testate şi evaluate. 

Pe scurt procedura de măsurare a SAR conform IEC 
62209-1 art.5 este: 

Încercarea trebuie efectuată folosind o sondă de câmp 
miniatură care este poziţionată automat pentru a scana şi 
măsura distribuţia  câmpului electric E într-o fantomă care 
reprezintă capul uman expus unui câmp electromagnetic 
produs de terminalul radio. 

Pe baza valorilor măsurate ale câmpului electric, se 
determină distribuţia valorilor SAR şi valoarea maximă a 
SAR mediată pe 10g ţesut uman (în Europa). 

În Fig.1 este prezentată o schemă bloc a laboratorului de 
dozimetrie SAR[1] care include componente pentru 
poziţionarea obiectului de încercat, fantoma/fantomele cu 
lichid de simulare a ţesuturilor umane , sonda de câmp şi 
sistemul de poziţionare  automată a acestuia în vederea 
scanării valorilor câmpului electric în zona de interes (robot 
cu 6 axe), sistemul de verificare a sondei de câmp, sistemul 
de procesare a datelor şi echipamentul de verificare a 
proprietăţilor dielectrice ale lichidului de simulare diferit 
pentru fiecare frecvenţă de lucru (lichidul intracranian are 
permitivitate dielectrică complexă diferită în funcţie de 
frecvenţă). 

 



Buletinul ACER nr.17/2009 3 

 
Fig.1. Schema bloc a sistemului de dozimetrie SAR. 

Se utilizează două tipuri de fantome: 
-fantomă antropomorfică specifică (SAM) pentru 

încercarea  terminalelor mobile; 
-fantomă plată pentru validarea şi încercarea 

dispozitivelor wireless care nu sunt plasate în imediata 
vecinătate a urechii (module WLAN, Bluetooth, Zig Bee 
separate sau incluse în notebook-uri). 

Robotul pentru poziţionarea sondei de câmp trebuie să fie 

capabil să scaneze întreg volumul supus expunerii cu scopul 
de a obţine valorile SAR în trei domenii cu o eroare de 
poziţionare de ±0,2mm. 

Pentru a calibra antena dipol prin intermediul căreia 
semnalul de excitaţie este transmis terminalului de încercat se 
utilizează sistemul prezentat în fig.2. 

 

 
 

Fig.2. Etalonarea sondei de cîmp electric E. 
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O altă componentă importantă a laboratorului o formează 

simulatorul staţiei de bază, un echipament electronic complex 
care produce un semnal adecvat excitaţiei terminalului de 
încercat în toate benzile de frecvenţă şi pe toate canalele de 

frecvenţă asociate fiecărei benzi de frecvenţă (GSM, CDMA, 
UMTS, GPRS, WCDMA, WLAN, Bluetooth etc). 

În figurile care urmează se prezintă: 

 

 
Fig. 3 Vedere de ansamblu a laboratorului de dozimetrie SAR. 

 

 
Fig. 4 Robotul de poziţionare, fantoma SAM şi dispozitivul de poziţionare a telefonului mobil. 
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Fig. 5 Detaliu de poziţionare a telefonului mobil faţă de fantoma SAM. 

 
În afară de echipamentele de simulare experimentală, 

laboratorul dispune de un software de simulare numerică 
bazat pe tehnologia „diferenţe finite în domeniul timp” 
(FDTD) cu ajutorul căruia se pot obţine date comparative, 
care după validare experimentală pot fi folosite pentru 
caracterizarea prealabilă a unor terminale. 
 

3. Intercomparări la nivel internaţional în domeniul SAR 

Atât intercomparările de anvergură cât şi cele organizate 
de ICMET în domeniul SAR nu au aplicat integral 
prevederile ghidurilor, procedurilor şi standardelor existente 
în domeniu care uneori se contrazic [2,3,4]. 

Din păcate în ingineria electrică astfel de intercomparări 
s-au realizat mult mai rar în comparaţie cu ingineria chimică. 

Nici terminologia folosită în diferite ţări sau laboratoare 
nu este unitară  [5,6,7]. 

În România s-a creat o formă de comunicare în domeniul 
intercomparărilor cu deschidere internaţională „PT 
Conference” în organizarea CEPROCIM aflată în 2009 la a 
doua ediţie dar prezenţa domeniului electric în lista de lucrări 
este încă minimală [8]. 

ICMET a organizat în ultimii ani mai multe scheme de 
intercomparare atât în domeniul tensiunilor cât şi în domeniul 
EMC [9]. 

 
3.1. Intercomparări organizate la nivel mondial 
Sunt cunoscute până acum două intercomparări de 

importanţă deosebită raportate în 2006 respectiv în 2009 în 
TIEEE on EMC de grupul condus de Prof. Balzano de la 
Universitatea din Maryland [10,11]. 

Prima intercomparare a fost iniţiată în 2000 de MMF 
(Mobile Manufactures Forum) şi s-a referit la evaluarea 
măsurătorilor de câmp electromagnetic într-o fantomă plată 
extrem de simplă, înzestrată cu antene microstrip pentru 
ambele benzi de frecvenţă GSM (900 şi 1800MHz) realizate 

pe circuit imprimat dublu placat. 
Fantoma, suportul acesteia şi echipamentul electric de 

măsurare au fost puse la dispoziţia fiecărui laborator 
participant (Fig.6). 

Laboratoarele participante au folosit un lichid de simulare 
propriu rezultat pe baza unei reţete date de organizatorii 
intercomparării. 

Fiecare participant a realizat o scanare 3D a distribuţiei 
câmpului electric în fantoma plată cu ajutorul unei sonde de 
câmp şi a aparaturii aferente proprii. 

Toate rezultatele au fost transmise Universităţii din 
Maryland în formă brută pentru a fi prelucrate unitar. 

Rezultatele primite de la 15 laboratoare aparţinând 
firmelor producătoare, laboratoarelor independente, 
universităţilor etc. din întreaga lume au condus la concluzia 
că procedura de măsurare a SAR este adecvată scopului; în 
schimb trebuie să se dea o atenţie deosebită măsurării puterii 
şi etalonării sistemului, lichidului de simulare şi şcolarizării 
personalului. 

A doua intercomparare s-a realizat în 2006-2007 pe 
terminale reale (Motorola V 290 şi Nokia 6310). Acestea au 
fost circulate între cele 17 laboratoare participante  care au 
folosit în exclusivitate echipamentele proprii (DASY3, 
DASY4, COMOSAR, ALSAS dar şi construcţii artizanale). 
S-a utilizat fantoma SAM, cu un lichid de simulare cu reţetă 
dată, un simulator de staţie de bază care permite funcţionarea 
terminalului la putere maximă respectând integral standardul 
IEEE P 528, în poziţiile cheek şi tilt, iar calculul SAR s-a 
făcut pentru 1 şi 10g. 

Două rezultate reprezentative sunt date în fig.7 şi 8 în 
care sunt reprezentate rezultatele măsurătorilor în poziţia  tilt 
urechea dreaptă la 900MHz pentru cele două terminale. 

Sunt reprezentate valoarea medie a SAR şi abaterea 
standard faţă de medie a măsurătorilor în cele 17 laboratoare. 
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Fig. 6 Fantoma plata cu suportul sau utilizate la intercomparare[10] 
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Fig.7[11] – SAR 0,125± 0,05 W/kg 

 

    
 Fig.8 [11] – SAR 0,4± 0,15 W/kg 

Concluziile studiului în 17 laboratoare cu 544 experienţe 
par a fi consistente şi s-a apreciat la ICMET că merită a fi 
controlate prin intercomparări bilaterale. Aceste concluzii 
sunt: 

 
-Cheek SAR mai mare decât tilt SAR. 
-1g SAR mai mare decât 10gSAR 
-900MHz SAR mai mare decât 1800MHz SAR 
 
 

3.2. Intercomparări organizate de ICMET 
3.2.1. Încercări preliminare 
Înaintea trecerii la încercări comparative interlaboratoare 

etalonul de transfer al ICMET LG KU250 a fost supus unor 
încercări pentru determinarea reproductibilităţii 
rezultatelor(acest terminal nu este folosit decât în scopul 
efectuării de măsurători de laborator). 

În acest sens s-au făcut făcut 10 măsurători succesive.  
S-au comparat valorile SAR (10g) în banda 1800MHz 

canalul median (698) în poziţia cheek (obraz) şi respectiv în 
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poziţia tilt (înclinat). 

Rezultatele obţinute sunt următoarele: 
-în poziţia cheek valoarea medie măsurată este 

0,493W/kg iar abaterea maximă este sub 30% 
-în poziţia tilt valoarea medie măsurată a SAR este 

0,374W/kg iar abaterea maximă este sub 15%. 
-se constată diferenţe importante între cele două poziţii de 

aşezare a terminalului, motiv pentru care standardele prevăd 
măsurări în ambele poziţii. 

-faptul că în poziţia cheek se obţin valori mai mari pentru 
SAR decât în poziţia tilt reprezintă o concluzie tipică 
confirmată şi de Prof.Balzano în intercompararea la nivel 
mondial [11]. 

-încercările s-au făcut în banda 1800MHz unde abaterile 
relative sunt mai mari şi de cele mai multe ori şi valorile SAR 
sunt mai mari decât în banda 900MHz. 

Concluzia finală este că în laboratorul de dozimetrie SAR 
de la Craiova se pot obţine rezultate reproductibile pe 
terminalul LG K U250  care poate fi declarat etalon de 

transfer şi că se poate trece la etapa următoare de organizare 
a unor intercomparări cu alte laboratoare, cu acest terminal 
utilizând referenţialul CENELEC EN 50360 – „Compliance 
of mobile phones with the basic restrictions related to human 
exposures”. 

3.2.2.Comparări interlaboratoare 
• Intercomparare cu laboratorul SICOM s.r.l. 34012 

Trieste, Italia [12] (acreditat de Ministerul Italian de 
Telecomunicaţii. 

Niciunul din laboratoare nu a cunoscut rezultatele 
măsurătorilor celuilalt până la schimbul de rapoarte de 
încercări. 

În tabelul (1) se prezintă comparaţia valorilor SAR (10g) 
măsurate pe etalonul de transfer ICMET (LG K U250) în 
banda de 1800MHz. 

Măsurătorile ICMET s-au efectuat la data de 11.06.2009 
iar cele SICOM la 25.03.2009. 

 
 
 

Tabelul 1 

 Comparaţia valorilor SAR (10g) determinate în cele două laboratoare la temperaturi de 20±2oC 
 

Valoare maximă 
prezentată în cartea 

tehnică 
W/kg 

Valoare măsurată în 
laboratorul 

SICOM 
W/kg 

Valoare măsurată în 
laboratorul 

ICMET 
W/kg 

Diferenţe 
 
 

% 
Cheek  0,426 Cheek  0,406 Cheek     5 1,04 
Tilt 0,397 Tilt 0,404 Tilt  1,75 

 

Se observă că rezultatele sunt foarte apropiate, abaterea 
maximă între rezultatele obţinute fiind de cca 5%. 

Măsurătorile efectuate în cele două laboratoare sunt 

caracterizate de următoarele incertitudini extinse de 
măsurare, calculate similar (Tabelul 2). 

          

 

 Tabelul 2 

Incertitudini de măsurare comparate 

Incertitudinea măsurării efectuate 
în laboratorul 

SICOM 
% 

Incertitudinea măsurării 
efectuate în laboratorul 

ICMET 
% 

Diferenţe 
 
 

% 
Validare  18,134 Validare  17,890 Cheek  0,244  
Măsurare 20,727 Măsurare 20,340 Tilt 0,387  

 

 
Concluzia generală este că rezultatele obţinute în cele 

două laboratoare pe instalaţii de dozimetrie SAR realizate de 
aceeaşi firmă SATIMO (fost Antennessa) Franţa la interval 
de cca 4 ani, dau rezultate comparabile atât d.p.d.v. al valorii 
SAR cât şi al valorii incertitudinii de măsurare. 
 
 

• Intercomparare “A” Company UK – ICMET Craiova 

Încercările s-au făcut pe două terminale din producţia 
firmei “A”, producător important de terminale mobile, în 
luna octombrie a.c. şi sunt cuprinse în tabela 3 conform unui 
program stabilit de comun acord. Firma “A” utilizează o 
instalaţie de la firma SPEAG Elveţia. 

 
 
 
 
 

Tabelul 3 
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UK 
ICMET 

01.10.2009 

 
 

Abaterea 

Sample Test 

SAR 
1g 

SAR 
10g 

  
% 

Right Cheek 0.58 0,402 0,379 6,07 

Right Tilt 0.404 0,278 0,245 13,47 

Left Cheek 0.538 0,358 0,337 6,23 

37CH Left Tilt 0.370 0,258 0,265 -2,64 

975CH 

Highest 
configuration 
from 37CH 0.444 0,299 0,261 14,56 

 No. 1 GSM900 124CH 

Highest 
configuration 
from 37CH 1.022 0,684 0,545 25,50 

 No. 2 Highest configuration from Sample No1 1.127 0,749 0,627 19,46 

Right Cheek 0.977 0,560 0,437 28,15 

Right Tilt 0.329 0,198 0,185 7,03 

Left Cheek 0.691 0,418 0,260 60,77 

698CH Left Tilt 0.236 0,144 0,147 -2,04 

512CH 

Highest 
configuration 
from 698CH 0.635 0,354 0,245 44,49 

No. 1 DCS1800 885CH 

Highest 
configuration 
from 698CH 0.940 0,520 0,363 43,25 

No. 2 Highest configuration from Sample No1 0.960 0,553 0,366 51,09 
 



S-au făcut măsurători în benzile de 900 şi 1800MHz mai 
întâi pe canalul median al fiecărei benzi pentru primul 
terminal. S-a ales apoi valoarea maximă a SAR astfel 
determinată şi s-a repetat încercarea pe canalul limită 
superior şi apoi pe canalul limită inferior. 

S-a încercat apoi terminalul al doilea pe canalul care a dat 
cel mai mare SAR pentru primul terminal. 

S-a putut verifica cu această ocazie că poziţia cheek dă 
valori mai mari decât poziţia tilt şi că valorile SAR (1g) sunt 
mai mari decât SAR (10g). În schimb valorile SAR la 
900MHz şi 1800MHz sunt comparabile. 

O altă concluzie este că abaterile valorilor măsurate sunt 
mai mari în banda de 1800MHz. 

 

• Intercomparare BNetzA (Agenţia Federală de 

Comunicaţii Germania) [13] – ICMET Craiova 

Pe baza unei înţelegeri cu laboratorul din Kolberg, care 
este consacrat exclusiv supravegherii pieţei în Germania, 
etalonul de transfer al ICMET a fost transmis în Germania şi 
reciproc, etalonul de transfer al laboratorului din Germaniei 
(Nokia 6233) a fost trimis la Craiova. 

Rezultatele comparative sunt prezentate în tabelele 4 şi 5 
pentru Nokia 6233 şi LG K U2500 (numai în banda de 
900MHz). 

De observat că instalaţiile de dozimetrie SAR sunt total 
diferite: ICMET foloseşte o fantomă SAM iar laboratorul 
Kolberg foloseşte o fantomă HEAD şi un echipament al 
firmei engleze IndexSAR. 

 

Tabelul 4  

Rezultate Nokia 6233 

Frequency 
band Channel Position 

ICMET 
Craiova, 
Romania 

  

Federal Network Agency 
Messlabor Kolberg 
Kolberg, Germany 

Left Cheek 0,313 0,321 1800 698CH 
Left Tilt 0,444 0,456 
Left Cheek 0,497 0,39 900 62CH 
Left Tilt 0,392 0,262 

 

 

Tabelul 5  

Rezultate LG KU250 

Frequency 
band Channel Position ICMET 

Craiova, Romania 
  

Federal Network Agency 
Messlabor Kolberg 
Kolberg, Germany 

Left Cheek 0,678 0,739 900 62CH 
Left Tilt 0,524 0,563 

 

Concluzii 

- Laboratorul de dozimetrie SAR realizat la ICMET 
Craiova este complet funcţional; 

- Măsurarea SAR conform standardelor existente în 
momentul de faţă IEEE P1528 şi EN 50360 este o 
tehnologie complexă pe măsura problematicii de 
rezolvat; micile deosebiri dintre cele 2standarde 
printre care medierea SAR pe 1 cm3 (1g) respectiv10 
cm3 (10g) ţesut uman, va fi eliminată în curând în 
favoarea standardului EN; 

- La determinarea SAR există numeroase surse de 
incertitudine care conduc la o incertitudine extinsă 
admisă de 30%(3dB), dar ponderea fiecărei 
componente în cele 15 recunoscute trebuie bine 
controlată; majoritatea laboratoarelor inclusiv cel de 
la Craiova realizează valori de cca 20%; 

- S-au verificat concluziile intercomparării la nivel 
mondial realizate de prof. Balzano şi anume: SAR 
(cheek) > SAR (tilt), SAR (1g) > SAR (10g) şi parţial 
SAR (900MHz) > SAR (1800MHz); 

- Organizarea intercomparărilor bilaterale la nivel 
internaţional demonstrează vizibilitatea noului 
laborator iar rezultatele obţinute confirmă calitatea 
echipamentului achiziţionat cât şi profesionalismul 
echipei formate la ICMET. 
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Utilizarea dispozitivelor wireless în banda 2.4 GHz  şi 
metode de verificare a performatelor acestora 

Using wireless 2.4 GHz band and methods of checking their performances 
 
 

Rezumat 

În prezent, cele mai multe reţele wireless funcţionează în 
banda de frecvenţă de 2,4 GHz pentru că alocarea licenţei de 
utilizare a spectrului este gratuită. Alegerea standardului de 
comunicaţie depinde de cerinţele privind viteza de transfer, 
distanţa maximă de acoperire, nivelul de securitate, 
imunitatea la perturbaţii şi costul implementării. Cele mai 
utilizate standarde sunt IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1 -
 Bluetooth, IEEE 802.15.4 - ZigBee. Ele caracterizează 
echipamente care folosesc o densitate de putere redusă pentru 
a stabili conexiuni pe distanţe scurte. Echipamentele pot să 
fie independente sau sub forma unor module care se folosesc 
în sisteme industriale complexe.  

În cadrul lucrării autorii prezintă principalele 
caracteristici ale tipurilor de echipamente wireless 2,4 GHz, 
aplicaţii specifice şi metodele de încercare pentru verificarea 
modului de utilizare a spectrului. 

 
1 Introducere 

 
Reţelele wireless implementează tehnologii pentru 

transmisia semnalelor prin aer, conform standardului IEEE 
802.11 [1]. Versiunea iniţială a standardului a fost emisă la 
26 Iunie 1997 şi definea viteze de 1 Mbit/s şi 2 Mbit/s pentru 
transferul de date. Ulterior, IEEE a definit în 1999 în 
standardul 802.11b viteze de transfer de 5,5 Mbit/s şi 
11 Mbit/s şi în 2003, prin standardul 802.11g, viteza de 
transfer se extindea până la 54 Mbit/s pentru echipamentele 
care lucrează în banda 2,4 GHz. 

Banda de frecvenţă 2,4 GHz reprezintă domeniul de 
frecvenţă 2400 – 2483,5 MHz în aproape toate ţările, însă 
există şi unele diferenţe regionale. În Japonia reprezintă 
2471 – 2497 MHz, în Franţa 2446,5 – 2483,5 MHz şi în 
Spania 2445 - 2475 MHz. 

Echipamentele care utilizează banda de frecvenţă 2,4 GHz 
folosesc un protocol de comunicaţie conform unuia din 
standardele IEEE 802.11 b/g, IEEE 802.15.1 – Bluetooth, 
IEEE 802.15.4 – ZigBee. Semnalele emise au o densitate de 
putere redusă şi un spectru împrăştiat. Împrăştierea spectrului 
se obţine prin una din următoarele metode: FHSS 
(Frequency-Hopping Spread Spectrum) la care se produce 
modificarea periodică a frecvenţei purtătoarei conform unui 
algoritm sau DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) la 
care se execută codificarea fiecărui bit al informaţiei cu o 
anumită secvenţă de biţi [2]. 
2 Echipamente wireless în banda 2,4 GHz 

 
2.1  802.11b/g/n 

O reţea 802.11 lucrează în două moduri. În modul 
"infrastructură" echipamentele wireless comunică între ele şi 
cu echipamente conectate prin cablu folosind dispozitive 
numite puncte de acces (în engl. access point). În modul "ad-
hoc" sau "peer-to-peer" echipamentele wireless comunică 
între ele fără a fi nevoie de puncte de acces. 

În cadrul oricărei reţele se menţine, în timpul funcţionării, 
frecvenţa centrală a canalului de comunicaţie. Standardele 
IEEE 802.11b/g definesc 14 de canale posibile care se pot 
utiliza într-un domeniu de 83,5 MHz. Fiecare canal este 
definit în funcţie de frecvenţa centrală. Frecvenţele centrale 
sunt situate la intervale de 5 MHz una faţă de alta, şi încep cu 
frecvenţa centrală 2412 MHz (canalul 1).  

Produsele 802.11b/g au o putere maximă de 100 mW care 
le permite  să realizeze conexiuni la o distanţa maximă de 45 
m în interior şi de 90 m când se utilizează în exterior [1]. 

Standardul 802.11b asigură o viteză maximă de transfer a 
datelor de 11 Mbit/s şi utilizează aceeaşi metodă de acces 
definită în standardul 802.11.  

Produsele 802.11b au apărut pe piaţă la începutul anului 
2000. Ele folosesc [1] tehnica de comunicaţie DSSS definită 
în standardul iniţial şi modulaţia CCK (Complementary Code 
Keying). 

Produsele 802.11b au de suferit ca urmare a perturbaţiilor 
de la alte produse care funcţionează în banda de 2,4 GHz. 
Printre produsele care funcţionează în gama de 2,4 GHz sunt: 
cuptoare cu microunde, dispozitive Bluetooth, monitoare 
pentru copii, periferice pentru calculatoare. Perturbaţiile şi 
densitatea mare a produselor care funcţionează în banda de 
2,4 GHz sunt luate în consideraţie la implementarea unei 
reţele. 

Standardul 802.11g a apărut în anul 2003 ca un 
amendament al standardului IEEE 802.11. Acesta se referă la 
echipamente care funcţionează în banda de 2,4 GHz, dar care 
au viteza maximă de transfer de 54 Mbit/s. 

Hardware-ul 802.11g este pe deplin compatibil cu 
hardware-ul 802.11b. Cu toate acestea,  un dispozitiv 
802.11b prezent într-o reţea 802.11g va avea o viteza 
maximă de comunicaţie de 11 Mbit/s. 

Tipul de modulaţie utilizat de produsele 802.11g este 
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), 
copiat din standardul 802.11a, pentru viteze de transfer de 6, 
9, 12, 18, 24, 36, 48 şi 54 Mbit/s, CCK (cum este în 
standardul 802.11b) pentru viteze de 5,5 şi 11 Mbit/s şi PSK 
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(Phase-Shift Keying) pentru viteze de 1 şi 2 Mbit/s. Chiar 
dacă 802.11g funcţionează în aceeaşi bandă de frecvenţă ca 
802.11b, se poate obţine viteză de transfer mai mare datorită 
asemănărilor cu standardul 802.11a. 

IEEE 802.11n este un amendament publicat în octombrie 
2009 care îmbunătăţeşte standardele precedente 802.11 prin 
adăugarea facilităţii MIMO (Multiple-Input and 
Multiple-Output) şi alte noi caracteristici. 

MIMO este o tehnologie pentru îmbunătăţirea performanţei 
de comunicare. Se folosesc până la patru fluxuri de date 
independente care se transmit simultan. Pentru fiecare flux 
există o pereche de antene atât la emiţător cât şi la receptor.  

O caracteristică nouă incorporată în 802.11n este lăţimea 
canalului de 40 MHz, care permite dublarea vitezei de 
transfer faţă de canalul de 20 MHz folosit de standardele 
802.11b/g.  

Viteza maximă de transmisie care se poate obţine folosind 
patru fluxuri de date şi o lăţime a canalului de 40 MHz într-
un mediu lipsit de perturbaţii este de 600 Mbit/s [1]. 

Produsele 802.11n pot să folosească benzile de frecvenţă de 
2,4 GHz şi 5 GHz (domeniul de frecvenţă de la 5,15 GHz la 
5,85 GHz, care este utilizat fără licenţă în multe aplicaţii de 
comunicaţii). Utilizatorii ar putea să folosească produsele 
802.11n în două reţele. Transferul de informaţie uzual s-ar 
putea efectua în reţeaua care lucrează în banda mai 
aglomerată de 2,4 GHz, în timp ce fişiere de mari dimensiuni 
s-ar putea transfera într-un timp mult mai mic prin reţeaua 
care funcţionează în banda de 5 GHz.  
 

2.2 Bluetooth 

Bluetooth este o tehnologie de comunicaţii în principal 
pentru reţelele "ad-hoc" care foloseşte tehnica de împrăştiere 
a spectrului FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum).  

Dezvoltarea Bluetooth a început cu doar conectarea unor 
periferice fără fir, de către unele companii de renume cum ar 
fi Ericsson, Intel, Nokia etc. Bluetooth, a devenit acum o 
tehnică importantă de comunicaţii la distanţă mică şi cu 
putere de emisie redusă.  

Într-o reţea Bluetooth pot să fie decât 8 noduri active la un 
moment de timp (1 dispozitiv master şi 7 dispozitive slave), 
dar pot exista maximum 255 noduri în aşteptare. Cele 8 
noduri active formează o picoreţea. 

Produsele Bluetooth funcţionează în banda de 2,4 GHz şi 
folosesc o tehnică de schimbare periodică a frecvenţei 
centrale. În banda de frecvenţă disponibilă există 79 de 
canale între care se fac 1600 salturi pe secundă. Lăţimea 
canalului este 1 MHz şi frecvenţa centrală a primului canal 
este 2402 MHz.  

Viteza de comunicaţie este de până la 3 Mbit/s în 
standardul Bluetooth versiunea 2.0 (IEEE 802.15.1-2004). 

O reţea Bluetooth are o distanţă de acoperire în funcţie de 
puterea de emisie. În clasa 1 sunt dispozitivele cu puterea 
100 mW pentru distanţe de până la 100 m, în clasa 2 sunt 
dispozitive cu puterea de 2,5 mW pentru distanţe de 
acoperire de 10 m şi clasa 3 dispozitive cu puterea 1 mW 
pentru distanţe de până la 1 m.  

Deşi, Bluetooth este un tip de comunicaţie radio foarte 
popular, are şi unele dezavantaje cum ar fi viteza mică de 
transfer. 
2.3 ZigBee 

ZigBee este o tehnologie care asigură o viteză de transfer 
redusă, o putere consumată redusă şi un preţ de implementare 

redus.  
ZigBee se doreşte să fie o soluţie low-cost, pentru 

echipamente care au nevoie de o durată de funcţionare de mai 
multe luni sau mai mulţi ani, dar care nu au nevoie de viteze 
de transfer la fel de mari ca echipamentele Bluetooth sau 
802.11b/g [3].  

Dispozitivele compatibile ZigBee pot să transmită la 
distanţe care depind de mediul RF şi consumul de energie 
necesar pentru aplicaţia implementată. Distanţele pot să fie la 
interior <100 m şi la exterior <1600 m. Puterea de emisie 
maximă este 100 mW.  

Ele funcţionează în benzi de frecvenţă fără licenţă (2,4 GHz 
la nivel mondial, dar şi 915 MHz în America sau 868 MHz în 
Europa). Viteza de transfer a datelor este de 250 kbit/s la 
2,4 GHz, 40 kbit/s la 915 MHz şi 20 kbit/s la 868 MHz. În 
banda 2,4 GHz sunt 16 canale de frecvenţă care se pot utiliza, 
în banda 915 MHz sunt 10 canale şi la 868 MHz un singur 
canal. 

Aplicaţiile specifice se îndreaptă către automatizări şi 
controlul echipamentelor de la distanţă. Echipamente sunt 
realizate conform standardului ZigBee (IEEE 802.15.4 din 
2004) sau ZigBeePro (IEEE 802.15.4 din 2007).  

Un reţea ZigBee este formată din mai multe componente. 
Dispozitivele pot să fie cu funcţii complete (Full-Function 
Device - FFD) sau cu funcţii reduse (Reduced-Function 
Device - RFD).  

Un dispozitiv FFD poate să funcţioneze ca un coordonator 
(PAN coordinator) într-o reţea personală (Personal Area 
Network - PAN).  

Un RFD este destinat pentru aplicaţii extrem de simple, 
unde nu trebuie să fie transmise cantităţi mari de date. 

Un FFD poate comunica cu unul mai multe RFD sau FFD, 
în timp ce un RFD poate comunica doar cu un FFD.  

După ce un FFD este activat pentru prima dată, acesta poate 
stabili o reţea proprie şi să devină PAN coordonator. 

Echipamentele ZigBee se pot conecta fie într-o reţea "peer-
to-peer" sau într-o reţea printr-un PAN coordonator. 

O reţea ZigBee are un singur PAN coordonator. 
 
3 Aplicaţii industriale 

ICMET Craiova a dezvoltat o gamă largă de produse pentru 
mediu industrial, mediu care este puternic perturbat 
electromagnetic.  

Un exemplu tip este limitatorul electronic de sarcină, un 
echipament de protecţie a utilajelor de ridicat. Acest produs 
este utilizat preponderent pe macaralele tip portic din 
şantierele navale unde perturbaţiile electromagnetice conduse 
şi radiate sunt foarte mari datorită utilizări unui număr mare 
de convertizoare de sudură.  

Pentru a elimina efectul perturbaţiilor la limitatorul de 
sarcină, care utilizează informaţii electrice cu nivel mic (mV) 
transmise la distanţe mari, s-au folosit în trecut diverse soluţii 
de filtrare şi ecranare. 

În ultimul timp, s-au adoptat  soluţii wireless care lucrează 
în banda 2,4 GHz neinfluenţată de perturbaţiile de mod 
comun. 

O variantă este utilizarea modulelor de tip Bluetooth – 
BTM222 - clasa 1 care asigură legătura radio pe distanţa de 
100 m. Un astfel de modul este prezentat în Figura 1.  

A doua variantă este utilizarea modulelor radio de tip 
ZigBee ce asigură o rază de acţiune până la 1600 m.  
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Figura 1 Dispozitive wireless care funcţionează în banda 2.4 GHz:  

1 - adaptor USB-Bluetooth, 2 - cască Bluetooth,3 - modul Bluetooth BTM222 (dimensiuni 28,2 x 15 mm),  
4 - modul ZigBee XBP24-ACI-001(dimensiuni 24,38 x 27,61 mm). 

4 Aplicaţii în medicină 
Echipamentele medicale moderne utilizează tehnicile 

wireless descrise mai sus pentru a realiza achiziţia de date şi 
imagini necesare pentru monitorizarea pacienţilor din punct 
de vedere medical şi administrativ. 

În USA şi în Europa există norme şi standarde care impun 
ca echipamentele medicale să fie imune la radiaţia 
electromagnetică produsă de câmpurile electromagnetice de 
orice natură. 

Standardul de bază este IEC/EN 60601-1-2 care este 
dedicat cerinţelor tehnice şi încercărilor la care sunt supuse 
echipamentele medicale.  

În acest standard în afara problemelor de compatibilitate 
electromagnetică o mare importanţă se acordă şi problemelor 
de electrosecuritate (nu formează obiectul acestei lucrări). 

Oricum, implementarea unei reţele WLAN într-un spital 
sau chiar a sistemelor Bluetooth sau ZigBee se face pe baza 
unui proiect care are în vedere  evitarea  interferenţelor cu 
alte echipamente existente. 

În particular emisiile acestor echipamente de comunicaţie 
pot afecta implanturile cardiace (pacemakek). 

În cazuri critice de interferenţă se poate apela la dispozitive 
802.11a (5 GHz) în locul celor uzuale 802.11b/g/n (2,4GHz). 

În afară de aceasta, echipamentele care fac parte din 
categoria "echipamente mobile" trebuie supuse determinării 
SAR. 
 
5 Metode de încercare şi evaluare 

Verificarea spectrului echipamentelor radio şi terminalelor 
de telecomunicaţii care utilizează banda de frecvenţă 2,4 
GHz şi diferite tehnici de modulaţie cu spectru împrăştiat 
(DSSS sau FHSS), se face prin efectuarea încercărilor 
prevăzute în standardul ETSI/EN 300 328 care este prevăzut 
în lista standardelor armonizate din Directiva R&TTE 1999/ 
5/ EC. 

Conform standardului ETSI/EN 300 328, se verifică 
următorii parametrii esenţiali: puterea echivalentă radiată 
izotrop, densitatea maximă de putere spectrală, domeniul de 
frecvenţă, emisiile neesenţiale în timpul emisiei şi în timpul 
recepţiei [5]. 

ICMET dispune de un laborator de încercări (Figura 2) care 
execută verificările esenţiale ale echipamentelor wireless 2,4 
GHz [6], recomandate de standardul de încercare indicat mai 
sus.  
 

 
Figura 2 - Vedere generală din laboratorul de încercări 

echipamente wireless 2,4 GHz de la ICMET. 
 

În prezent, toate încercările se execută în special prin măsurarea emisiilor conduse (când există acces la o 
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conexiune de antenă externă) sau prin măsurarea emisiilor 
radiate, în caz contrar. 

În laboratorul de la Craiova funcţionează un sistem de 
management al calităţii care garantează obţinerea de rezultate 
valide. Laboratorul îndeplineşte toate cerinţele impuse de 
SR EN ISO / CEI 17025: 2005. 

 
6 Concluzii şi propuneri 
 

Echipamentele care funcţionează în banda 2,4 GHz se 
folosesc într-o gamă largă de domenii, de la controlul 
industrial, reţelele cu senzori integraţi, achiziţia de date 
medicale şi sistemele antiincendiu şi antiefracţie până la 
automatizările din clădiri şi casele inteligente. 

Evaluarea conformităţii acestor echipamente cu cerinţele 
Directivei 1999/5/EC clauza 3.2 care se referă la utilizarea 
spectrului radio se face prin aplicarea standardului 
ETSI/EN 300328. Echipamentele conforme cu toate cerinţele 
Directivei pot să circule liber, să fie introduse pe piaţă şi să 
fie puse în funcţiune. 

Produsele care se încearcă sunt cele independente, cele care 
se ataşează la un echipament tipic sau module care se 
folosesc în sisteme industriale complexe.  

La ICMET există un laborator care execută încercările din 
standardul menţionat. 

Se intenţionează extinderea activităţii laboratorului cu 
încercările prevăzute în standardul pentru echipamente 
medicale IEC/EN 60601-1-2. 
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Un noul Laborator CEM la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 
A New EMC Laboratory at theTechnical University of Cluj Napoca 

 
 
 

 

Laboratorul de Compatibilitate Electromagnetică dezvoltat în 
cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca are ca principal 
obiectiv crearea mediului educaţional şi de cercetare în 
domeniul Compatibilităţii Electromagnetice pentru studenţii 
de la ciclul de Master respectiv pentru doctoranzii din cadrul 
UTC-N. Laboratorul, care va deveni funcţional începând cu 
al doilea trimestru al anului 2010, are în dotare o cameră 
semi-anechoică (producator ETS Lindgren) în care se pot 
efectua teste de pre-conformitate pentru emisii respectiv teste 
de conformitate pentru imunitate, în gama de frecvenţă 26 
MHz – 18 GHz. 

De asemenea, laboratorul are în dotare un echipament de 
încercare pentru ESD (descărcări electrostatice), generatoare 
multi-funcţionale care acoperă cerinţele unei largi palete de 
standarde din seria 61000-4-X, LISN, analizoare spectrale 
respectiv alte echipamente necesare efectuării de teste în 
conformitate cu cerinţele standardelor în vigoare în domeniul 
Compatibilităţii Electromagnetice.  
În afara sarcinilor didactice laboratorul va putea fi pus la 
dispoziţia firmelor interesate în vederea colaborării, în 
parteneriate de cercetare, respectiv pentru efectuarea de teste 
conform cerinţelor Directivei 2004/108/EC de 
Compatibilitate Electromagnetică a Uniunii Europene. 
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ELECTROMAGNETIC FIELD 
Autori: Ioan FELEA, Dinu-Călin SECUI, Aurel MUŞET 

University of Oradea, ROMANIA 
 

CHANGING OF DIELECTRIC PROPERTIES OF 
POLYETHYLENE UNDER THE ACTION OF 

ELECTRIC FIELD AND WATER 
Autori: Cristina STANCU1, Petru V. NOŢINGHER 2, Mihai 

PLOPEANU2 
1) National Institute for Research and Development in 

Electrical Engineering ICPE-CA, Splaiul Unirii no. 313, 
Bucharest-3, 030138, ROMANIA, 2) Politehnica University 

of Bucharest, Splaiul Independentei No.313, Bucharest, 
ROMANIA 

 
ELECTROMAGNETIC INTERFERENCES FOR 
DIFFERENT PHASE ARRANGEMENTS OF A 
DOUBLE CIRCUIT HIGH VOLTAGE POWER 

TRANSMISSION LINE BASED ON FINITE ELEMENT 
METHOD 

Autori: Liviu NEAMŢ, Mircea HORGOŞ, Olivian CHIVER 
Northern University Baia Mare, ROMANIA 

 
UNELE ASPECTE PRIVIND INTERFERENŢELE 
ELECTROMAGNETICE INTENŢIONATE (IEMI) 

Autori: Dan Cristian RUCINSCHI, Sorin COATU 
Politehnica University of Bucharest, ROMANIA 

 
FRACTAL MODEL FOR CARBON COMPOSITE 

MATERIALS FOR EMIS APPLICATION 
Autori: Ioana ION1, Ciprian Mihai MITU2, Frumuzache 

BARCA3, Cristina BANCIU1, Adela BARA1, Gimi RÎMBU1, 
Alina CARAMITU1, Nicolae STANCU1 , Yura 

KOVALEV4,5,  Noemy SZEKELY6 
1) National Institute for Research and Development in 

Electrical Engineering INCDIE ICPE-CA, 313 Splaiul Unirii, 
030138, Bucharest, ROMANIA, 2) Institute for Space 

Sciences, Bucuresti-Magurele, ROMANIA 
3) POLITEHNICA University of Bucharest, Laboratory of 

Carbochemistry, ROMANIA, 4) Skobeltsyn Institute of 
Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, 

Moscow, RUSSIA, 5) Frank Laboratory of Neutron Physics, 
Joint Institute for Nuclear Research, 141980 Dubna, RUSSIA 

6) Research Institute for Solid state Physics and Optics 
Neutron Spectroscopy Department, Budapest, HUNGARY 

 
ASPECTS ON ELECTROMAGNETIC SHIELDING IN 

AUTOMOTIVE DOMAIN 
Autori: A. MAŢOI, E. HELEREA 

Transilvania University of Brasov, 29 Eroilor Str. Brasov, 
ROMANIA 
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SAR MEASURING HEAD – A DEMONSTRATION 

EQUIPMENT FOR INFORMATIVE 
MEASUREMENTS IRRESPECTIVE OF LOCATION   

Autori: Andrei MARINESCU, Ionel DUMBRAVĂ 
ICMET Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi 

Încercări pentru Electrotehnică, Bd. Decebal, nr. 118A, 
Craiova 200746, ROMANIA 

 
WIRELESS EQUIPMENTS IN 2.4 GHZ BAND AND 

CHECKING METHODS  
Autori: Andrei MARINESCU, Ionel DUMBRAVĂ, Ilie 

MIHALCEA 
ICMET Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi 

Încercări pentru Electrotehnică, Bd. Decebal, nr. 118A, 
Craiova 200746, ROMANIA 

 
MODELING AND SIMULATION OF THE 

DISCONTINUITIES IN CABLE SCREENS AND 
CONNECTORS 

Autori: DAN D. MICU1, CARMEN LINGVAY2, E. 
SIMION1, I. LINGVAY2, LAURA DARABANT1, DENISA 
ŞTEŢ1, A. CECLAN1, L. CZUMBIL1, MIHAELA CREŢU1 

1) University Technique  Cluj-Napoca, ROMANIA 
2) National Institute for Research and Development in 

Electrical Engineering ICPE-CA, Splaiul Unirii no. 313,  
Bucharest-3, 030138, ROMANIA 

 
COMPARATIVE STUDY ON INTENSITY RADIAL 

LOW FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS 
FROM VARIOUS DISTURBANCES 

Autori: Iosif LINGVAY1, István CSUZI2, Ioan FELEA3, 
Sebastian-Emeric SILAGHI2, Iulian IORDACHE1, Georgeta 

ALECU1 
1) National Institute for Research and Development in 

Electrical Engineering ICPE-CA,  Splaiul Unirii no. 313,  
Bucharest-3, 030138, ROMANIA, Tel: +40213468297/112, 

Fax: +40213468299; www.icpe-ca.ro 
2) OradeaTransport Local, ROMANIA,   3) University of 

Oradea, ROMANIA  
 

THE STUDY OF ELECTROMAGNETIC 
INTERFERENCES BETWEEN HV POWER LINES 

AND BURIED STRUCTURES USING CDEGS 
SOFTWARE 

Autori: Denisa ŞTEŢ, Dan D. MICU, E. SIMION, L. 
DĂRĂBANT, A. CECLAN, L. CZUMBIL 

University Technique  Cluj-Napoca, ROMANIA 
 

THE CONCEPT OF SEMF’S 
Autor:Aurel-Dan MUŞET  

University of Oradea, ROMANIA  
 

EMC ASSESSMENT FOR VPS TECHNOLOGY 
PROCESS CONTROL MODULE 

Autori:G. BUTA1, B. MIHĂILESCU2, E. COCA1, I. 
PLOTOG2 

1) Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 
Stefan cel Mare University of Suceava, 13 Universitatii, 

720229, ROMANIA 
2) Center for Technological Electronics and Interconnection 

Techniques, “Politehnica” University of Bucharest, 
ROMANIA 

 
 

THE HODGKIN-HUXLEY EQUATIONS WHEN THE 
INFLUENCE OF AN EXTERNAL RF-FIELD IS 

PRESENT 
Autor:S. J. TALASMAN 

“Al. I. Cuza” University, Iasi, Romania 
 

MONTE CARLO NUMERICAL SIMULATIONS FOR 
AN ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE 

PROBLEM 
Autori: Dan D. MICU, Andrei CECLAN, Levente 

CZUMBIL, Denisa ŞTET, Emil SIMION 
University Technique  Cluj-Napoca, ROMANIA 

 
LOW FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS 

GENERATED BY THE SUPPLY SYSTEM OF TRAMS 
Autori: István CSUZI1, Ioan FELEA2, Iosif LINGVAY3, 

Sebastian-Emeric SILAGHI1 
1) OradeaTransport Local, 2) University of Oradea, 
ROMANIA,  3) National Institute for Research and 

Development in Electrical Engineering ICPE-CA, Splaiul 
Unirii no. 313,  Bucharest-3, 030138, ROMANIA 

 
Poster Session  

THE ATHERMAL MILLIMETER WAVES 
SPECTRUM - A UNIVERSAL POSITIVE IMPACT 

FACTOR ON THE LIVING MATTER 
Autori: Ala BONDARCIUC1, Serghei MASLOBROD2, 

Cristi RAVARIU3, Ioana Daiana IVAN4 
1) Colentina Hospital, 19-21, Sos. Stefan cel Mare, Bucharest, 
ROMANIA, 2) Institute of Genetics and Plant Physiology of 

the Academy of Sciences of Moldova, MOLDOVA,  
3) Politehnica University of Bucharest, Electronics Faculty, 

BioNEC Research Group, Bucharest, ROMANIA 
4) Politehnica University of Bucharest, Faculty of Aerospace 

Engeneering, ROMANIA 
 

THE INTAKE LASER BIO-PHOTOMETRY IN VIVO 
IN THE PQATHOLOGICALLY MODIFIED TISSUES 

WITH LIQUID ACCUMULATION (EDEMA, 
HEMATOMA, ABCESS) 

Autori: Ala BONDARCIUC1, C. R. RAVARIU2, Sorin 
SIMION1, Marius PETRUTESCU1, Zinaida 

GODOROGEA1, Vlad BONDARCIUC3,  Ioana Daiana 
IVAN4 

1) Colentina  Clinical Hospital, 19-21, Sos. Stefan cel Mare, 
Bucharest, ROMANIA 

2) Politehnica University of Bucharest, Electronics Faculty, 
BioNEC Research Group, Bucharest, ROMANIA 

3) SC Spectrum UIF, ROMANIA 
4) Politehnica University of Bucharest, Faculty of Aerospace 

Engeneering, ROMANIA 
 

STUDY OF THE ELECTROMAGNETICS SHIELDS 
MADE FROM THE COMPOSITES MATERIALS 

Autori: I.BĂLAN, C.MORARI, J.NEAMŢU, J.PINTEA, 
E.CHITANU, A.E PĂTROI 

National Institute for Research and Development in Electrical 
Engineering ICPE-CA, Splaiul Unirii no. 313,  Bucharest-3, 

030138, ROMANIA 
A FEM MODEL FOR AN ANECHOIC CHAMBER 

Autori: Gheorghe PĂLTÂNEA1, Veronica PĂLTÂNEA1, 
Eros PĂTROI2, Jana PINTEA2 

1) Politehnica University of Bucharest, ROMANIA 
2) National Institute for Research and Development in 
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Electrical Engineering ICPE-CA, Splaiul Unirii no. 313,  

Bucharest-3, 030138, ROMANIA 
 

INFLUENCE OF THE ELECTROMAGNETIC WAVES 
ON THE BIOLOGIC ENVIRONMENT 

Autori: Jana PINTEA, Cristian MORARI, Ionuţ BĂLAN 
National Institute for Research and Development in Electrical 
Engineering ICPE-CA, Splaiul Unirii no. 313,  Bucharest-3, 

030138, ROMANIA 
 

ASESSMENT OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO 
RADIOFREQUENCY FIELDS BY USING  PERSONAL 

EXPOSIMETERS 
Autori: Simona MICLĂUŞ, Paul BECHET 

“Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Sibiu, 
ROMANIA 

 
THE INFLUENCE OF HOMOGENOUS MAGNETIC 

FIELDS ON THE BIOGAS PRODUCING 
MICROORGANISMS 

Autori: Carmen MATEESCU, Nicolae STANCU 
National Institute for Research and Development in Electrical 
Engineering ICPE-CA, Splaiul Unirii no. 313,  Bucharest-3, 

030138, ROMANIA  
 
 

INVESTIGATION OF THE INPUT IMPEDANCE AND 
TRANSFER POTENTIAL OF LV NEUTRAL CIRCUIT 

BY SIMULATION STUDY 
Autori: J. LADANYI, Gy. VARJU Dr. 

Budapest University of Technology and Economics, 
Department of Electric Power Engineering, HUNGARY 

 
ANALYSIS OF GSM AND UMTS MOBILE PHONE 

TRANSMIT POWER 
Autor:Victor Niţu 

Orange Romania S.A., ROMANIA 
 
 

HEALTH RISK ASSESSMENT IN OCCUPATIONAL 
EMF EXPOSURE  

Autori: Dana  Camelia DĂBALĂ ¹, Didi SURCEL ², Csaba 
SZANTO² 

¹)Agency of Public Health-Ministry of Transport Bucharest, 
Occupational Medicine Department- Cluj-Napoca, 

ROMANIA 
²)Public Health Institute “Iuliu Moldovan”, Occupational 

Medicine Department, Cluj-Napoca, ROMANIA  
 

CONSIDERATION REGARDING THE 
DEVELOPMENT OF THE LAMINATION STACKS 

FOR TRANSDUCER ELECTRICAL MACHINES 
Autori: Emil CIOBANU, Adrian Florin GĂIŞEANU, Daniel 

IORDACHE 
ICPE S.A, Bucarest, ROMANIA 

 
THEORETICAL AND EXPERIMENTAL ASPECTS 

ON THE  ELECTROMAGNETIC PULSE  (EMP-Bomb)  
Autori: Mircea IGNAT, Ioan PUFLEA 

National Institute for Research and Development in Electrical 
Engineering ICPE-CA, Splaiul Unirii no. 313,  Bucharest-3, 

030138, Romania  
 

EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS, 
POSSIBLE EFFECTS ON HUMAN HEALTH 

Autori: Georgeta ALECU, Wilhelm KAPPEL 
National Institute for Research and Development in Electrical 

Engineering INCDIE ICPE-CA, Splaiul Unirii no. 313,  
Bucharest-3, 030138, ROMANIA 

 
MGF2:MN DETECTOR FOR MEASUREMENT OF 

PENETRATING ELECTROMAGNETIC RADIATION 
S. JIPA, T. ZAHARESCU, W. KAPPEL, A. MANTSCH, 

Autori: G. SAMOILESCU, T. SETNESCU, J. PINTEA 
National Institute for Research and Development in Electrical 
Engineering ICPE-CA, Splaiul Unirii no. 313,  Bucharest-3, 

030138, Romania 
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SICEM 2009 - Simpozionul Interdisciplinar de Compatibilitate Electromagnetică 

19 noiembrie 2009, Bucuresti 
SICEM 2009 - The8’th edition of EMC Romanian International Symposium 

    
 

 
 
 

SCOPUL SIMPOZIONULUI 
Organizat de Universitatea „Politehnica” din Bucureşti în colaborare cu ICMET Craiova, ACER Craiova, ASTR si EMC 
Chapter Romania. 
 
SICEM 2008, se doreşte a fi:  
• O manifestare ştiinţifică şi tehnică la scară internaţională în domeniul CEM; 
• o oportunitate pentru specialiştii din diversele sectoare tehnice în care apar probleme de compatibilitate electromagnetică 

de a-şi împărtăşi experienţa specifică 
• un prilej pentru abordarea unor direcţii de cercetare în domeniu. 

 
Lucrări prezentate 

Măsurarea radiaţiilor electromagnetice neionizate 
Autori: Alipie Ignea, Adrian Mihăiuţi, Laviniu Cincu –  

Universitatea  “Politehnica” Timişoara 
  

Software pentru colectarea datelor de monitorizare 
Autori: Alimpie Ignea, Adrian MihaiutI, Marius Sebu - 

Universitatea “Politehnica” Timişoara 
 

Comparări interlaboratoare pentru dozimetrie SAR 
Autori: Andrei Marinescu, Ionel Dumbravă, George Mihai, 

Cătălin Vărgatu – ICMET Craiova  
 

Utilizarea dispozitivelor wireless în banda 2,4 GHz şi 
metode de verificare a performanţelor acestora 

Autori: Andrei Marinescu, Ionel Dumbravă, Ilie Mihalcea – 
ICMET Craiova 

 
Realizarea unui echipament de etalonare a sondelor de 

câmp electric de joasă frecvenţă – o nouă abordare 
Autori: Paul Nicoleanu, Andrei Marinescu, Nicolae 

Păduraru, Adrian Vintilă - ICMET Craiova 
 

Participarea ICMET la intercompararea organizată în 
cadrul proiectului EURAMET 1064 

Autori: George Mihai, Andrei Marinescu – ICMET Craiova 
 

Monitorizarea perturbaţiilor tranzitorii conduse în 
reţelele de distribuţie de joasă tensiune 

Autor: Tudor Leonida – Universitatea “Politehnica” 
Bucureşti 

 
Probleme de asigurare a compatibilităţii electromagnetice 
la introducerea generării distribuite în actualele reţele de 

distribuţie de joasă tensiune 
Autori: Sorin Coatu, Marian Costea, Dan Cristian Rucinschi, 

Tudor Leonida – UPB – TICEM Bucureşti 
 

Perturbaţii electromagnetice produse de instalaţiile de 
încercarede înaltă tensiune  

Autori: Marian Costea, Tudor Leonida -  
Universitatea “Politehnica” Bucureşti 

 
Modeling EMI in wireless networks 

Autor: Eleonora Darie, UTC Bucureşti 
 

About the negative effect of EMI noise generated from 
power electronic switches  

Autor: Eleonora Darie, UTC Bucureşti 
 

Modelarea fenomenelor perturbatoare produse la 
aprinderea lămpilor cu vapori de sodiu destinate 

iluminatului stradal  
Autori: Florin Argatu, Costin Cepisca, Sorin Dan 

Grigorescu, Nicolae Jula, Horia Andrei -  
Universitatea “Politehnica” Bucureşti 

 
Optimizarea circuitelor de filtrare pentru chopperele de 

curent alternativ  
Autori: Dan Olaru, Dan Floricău -  

Universitatea “Politehnica” Bucureşti 
 

Modelarea comportării în funcţionare a echipamentelor 
de tip UPS prin intermediul analizelor - RBD  

Autori: Radu Victor - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, 
Costin Ilinca – Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti, 

Mihai Octavian Popescu, Claudia Laurenta Popescu - 
Universitatea “Politehnica” Bucureşti 

 
Comportarea panourilor fotovoltaice ca antene capabile 

să recepţioneze şi să transmită unde electromagnetice 
Autori: Daniel Iulian Costia, Mihai Octavian Popescu, 
Claudia Laurenta  Popescu - Universitatea “Politehnica” 

Bucureşti 
 
 

Strategii de recepţionare pentru comunicaţii prin reţeaua 
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electrică de joasă tensiune 

Autori: Alexandru Ionuţ Chiuţă, Mihai Octavian Popescu - 
Universitatea “Politehnica” Bucureşti 

 
Studiul experimentl al perturbaţiilor de conducţie pentru 

echipemente electrocasnice 
Autori: Radu Alina, Claudia Laurenta Popescu - 

Universitatea “Politehnica” Bucureşti 
 

Caracterizarea mediului electromagnetic ambiant cu 
ajutorul amprentei electromagnetice 

Autori: Cucu Monica, Mihai Octavian Popescu, Claudia 
Laurenta Popescu - Universitatea “Politehnica” Bucureşti 

 
 

Cu aceeaşi ocazie a fost organizată 
 

Conferinţa  
Reverberation chambers 

And 
Validation of computational electromagnetics 

 
Autor: DR. Alistar DUFFY,  

IEEE EMC Society Distinguished Lecturer

 
 
 
 
 
 
 

3G reprezintă o cincime din conexiunile  în reţelele de telefonie  mobilă la nivel 
mondial în  trimestrul trei din 2009 

3G accounts for one-fifth of world's mobile connections in 3Q09 
 

Conexiunile 3G la nivel mondial au crescut cu aproximativ 
60 milioane în al treilea trimestru, şi acum reprezintă 20% 
din totalul conexiunilor în reţelele de telefonie mobilă la 
nivel mondial, de la aproximativ 18% în urmă cu un an. 

Conform următoarei apariţii a revistei trimestriale Q3 2009 
editată de Wireless Intelligence, conexiunile 3G la nivel 
mondial sunt acum împărţite în mod egal între tehnologiile 
bazate pe CDMA2000 şi WCDMA, fiecare reprezentând în 
jur de 10% din totalul conexiunilor. Totalul conexiunilor 3G 
a crescut cu 28% faţă de anul precedent, pentru a ajunge la 
888.8 milioane. 

Conexiunile pe bază de WCDMA au o rată de creştere mult 
mai rapidă decât  CDMA2000. Conform raportului, 
conexiunile combinate WCDMA şi WCDMA-HSPA au 
crescut cu 58%  de la începutul anului până în trimestrul III 
2009, comparativ cu o creştere de 8% pentru conexiunile pe 
bază de  CDMA2000 în aceeaşi perioadă. WCDMA-HSPA a 
înregistrat cele mai multe conectări noi  în reţea în trimestru, 
adăugând 25 milioane pentru a ajunge la 158 milioane 
conexiuni la nivel mondial în total, ceea ce reprezintă mai 
mult decât dublul bazei sale de conexiuni de acum un an.  

Zona Asia-Pacific şi Europa de vest au continuat să 
reprezinte majoritatea conexiunilor WCDMA, cumulând 
75% din total. Primii cinci operatori individuali din acest 
segment au fost NTTDocomo (Japonia),  AT&T (SUA), 
SoftBank (Japonia) SK Telecom (Coreea de Sud) şi 
Vodafone Italia. Conexiunile pe bază de CDMA2000 s-au 
concentrat în SUA şi India,  care au reprezentat peste 50% 
din totalul  CDMA2000. Primii cinci operatori pe bază de  
CDMA2000 au fost Verizon Wireless (SUA), Reliance 
(India), China Telecom (China), Tata Teleservices (India) şi 
Sprint Nextel (SUA). TD-SCDMA – standardul 3G 
chinezesc dezvoltat de China Mobile – a ajuns la 1,7 
milioane de conexiuni în trimestrul III 2009. Noua reţea 

China Mobile a fost lansată pentru un public restrâns în urmă 
cu un an, şi în prezent se lansează pe piaţă în toată ţara. 
Operatorii rivali, China Unicom şi China Telecom lansează 
reţelele 3G rivale pe diferite standarde de reţea, respectiv 
WCDMA şi CDMA2000. 

Studiul a constatat că totalul conexiunilor în reţelele de 
telefonie mobilă a atins 4,5 miliarde până la sfârşitul 
trimestrului III 2009, cu GSM reprezentând 79 %. Cota 
conexiunilor GSM a fost mai mică cu 2 puncte procentuale 
decât acum un an, în primul rând datorită dezvoltării  
puternice a tehnologiilor GSM. 

Evenimentele semnificative din acest trimestru au inclus 
depăşirea, în zona Asia-Pacific, a 2 miliarde de conexiuni 
după înregistrarea unei creşteri de 22% faţă de anul trecut.  
Creşterea în regiune a fost impulsionată de cele două pieţe de 
telefonie mobilă care sunt cele mai mari din lume – China şi 
India – care au crescut totalul conexiunilor cu 15% (la 698 
milioane), şi respectiv cu 49% (la 472 milioane), 
reprezentând mai mult de jumătate din totalul zonei Asia-
Pacific. Acum, zona Asia-Pacific reprezintă 45 % din totalul 
conexiunilor din reţelele de telefonie la nivel mondial, urmată 
de Europa de Vest (11%), America de Nord şi de Sud (11%), 
Europa de Est (11%), Africa (10%), SUA/Canada (7%) şi 
Orientul Mijlociu (6%).   

Una din pieţele cu cea mai rapidă creştere din an până în 
trimestrul III 2009 a fost Ruanda, care şi-a crescut baza de 
conexiuni cu mai mult de 120% faţă de anul trecut . Alte 
pieţe cu creşteri importante au inclus Cambodgia (până la 
80% faţă de anul trecut), Zimbabwe (până la 58%), Vietnam 
(până la  57%) şi Sudan (până la 57%). 

Noile lansări de  reţele de telefonie mobilă au  inclus 
Beeline (Vietnam), Vodafone Qatar (Qatar), 2degrees (Noua 
zeelandă), Digicel (Nauru), Hello Nepal (Nepal) şi I-Tel 
(Uganda). 
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Sursa: http://www.mobilebusinessbriefing.com/article/3g-accounts-for-one-fifth-of-world-s-mobile-connections-in-3q09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polonia şi  Romania reprezintă  50% din 3G în Europa de Est 
Poland and Romania account for 50 percent of 3G in Eastern Europe 

Polonia şi Romania  sunt lideri în  lansarea 3G în Europa de 
est, cumulând  aproape jumătate din conexiunile  WCDMA şi 
WCDMA-HSPA ('3G') din regiune în al treilea trimestru. 
Conform ultimelor date de la Wireless Intelligence, cele două 
ţări au cumulat 15 milioane din cele 31 de milioane de 
conexiuni 3G din Europa de est în trimestrul III 2009. Prin 
contrast, cele două pieţe de telefonie mobilă care sunt cele 
mai mari în regiune – Rusia şi Ucraina – au rămas în urmă.; 
Rusia a fost a treia piaţă 3G ca mărime, dar baza sa de 
conexiuni a reprezentat mai puţin de 2% din total, pe când 
lansarea 3G a stagnat în Ucraina. 

Wireless Intelligence prevede că, conexiunile 3G vor 
reprezenta 7% din totalul conexiunilor din regiune în 2009, 
crescând cu 12% anul viitor (a se vedea graficul de mai jos). 
Astfel, Europa de est va avea, proporţional, mai multe 
conexiuni 3G decât  Africa, America de Nord şi de Sud, 
Orientul Mijlociu şi zona Asia-Pacific, dar tot ar rămâne în 
urma mediei globale de 14%, şi a  Europei de Vest de 46%.  

 Operatorii de telefonie mobilă din Polonia şi România au 
reprezentat  primii şapte operatori 3G ca mărime, prin 
conexiunile din Europa de est. Play din Polonia (P4) este cel 
mai mare, cu 2,8 milioane de conexiuni. 3G specialist este 
totuşi pe locul al patrulea în piaţa din Polonia (după  Plus, 
Orange şi Era) în ceea ce priveşte conexiunile totale, dar 
creşte rapid. A ajuns la 1 milion de clienţi în ianuarie 2008 – 
la 10 luni după lansarea comercială – şi este pe cale de a 
atinge 3 milioane de conexiuni până la sfârşitul acestui an. 
Play îşi fixează ca ţintă o cotă de piaţă de două cifre până în 
2012, de la aproximativ 6% în trimestrul III 2009 (cota sa de 
piaţă 3G în Polonia este de 33 %). Creşterea a fost stimulată 
de introducerea portabilităţii numărului de mobil (MPN); în 
luna mai, anul acesta, operatorul a declarat că 65% din 
abonaţii care au plecat de la alte reţele s-au mutat la Play. 
Reţeaua sa  3G acoperă în prezent 80% din ţară, dar are 
contracte de roaming GSM în vigoare (cu Plus) care cresc  
acoperirea totală în reţea la 80%.  

În Romania, 3G este dominată de două reţele de telefonie 
mobilă, Orange şi Vodafone, care au lansat reţelele lor 3G în 
iunie 2006. Operatorul plasat pe locul patru, DigiMobil – o 
filială a reţelei  3G prin cablu şi satelit  RCS&RDS – a 
câştigat a treia licenţă în  ianuarie 2007 şi în prezent este în 
curs de a-şi lansa reţeaua sa. Conform datelor de la  Wireless 
Intelligence, DigiMobil a depăşit 2 milioane de conexiuni în 
trimestrul III 2009, ajungând la o cotă de 32% pe piaţa 3G 
din Romania. 

Această situaţie a lăsat Cosmote – operatorul mobil plasat 
de locul al treilea ca mărime – în lupta sa de a-şi  depăşi  
competitorii  in 3G şi a-şi lansa serviciile fără o licenţă. Ea a 
reprezentat o motivaţie cheie din spatele achiziţiei făcute de 
Cosmote în luna iulie a acestui an, aceea a firmei rivale din 
Romania,Telemobil – cunoscută mai bine sub denumirea 
comercială de Zapp - printr-o tranzacţie valorând 297 
milioane EUR. Deşi Zapp este cel mai mic dintre cei cinci 
operatori din România, el deţine o licenţă  CDMA în banda  
450MHz şi o licenţă  WCDMA la 2100MHz, permiţând ca  
Cosmote să concureze în serviciile 3G. 

Deocamdată, Rusia reprezintă cea mai mare piaţă din 
Europa de est şi, după datele noastre, a depăşit 200 milioane 
de conexiuni în reţelele de telefonie mobilă în trimestrul trei. 
Principalii trei operatori de telefonie mobilă din ţară - MTS, 
VimpelCom şi MegaFon – au primit licenţe  3G în aprilie 
2007 şi au început să-şi lanseze reţelele lor în ultimul an. 
Liderul pe piaţă, MTS, conduce în 3G cu  1,7 milioane de 
conexiuni în trimestrul III.  El are în plan să-şi extindă 
reţeaua  3G la 40 de oraşe din Rusia în 2009, după ce s-a 
lansat iniţial la Moscova în vara trecută. Rusia a adăugat 
peste un million de conexiuni 3G noi la reţea în trimestrul III, 
aceasta fiind cea mai mare creştere din Europa de est. 

Totuşi, în Ucraina – a doua piaţă ca mărime în telefonia 
mobilă din Europa de est – lansarea 3G este restricţionată din 
motive politice.  Autoritatea ucraineana de reglementare 
plănuia să vândă luna aceasta o licenţă 3G în cadrul unei 
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licitaţii, dar tranzacţia  a fost respinsă de preşedintele 
ucrainean, Victor Iuscenko, care a argumentat că lansarea 
noului spectru de frecvenţe ar ameninţa securitatea naţională 
a Ucrainei. Cel mai mare operator de telefonie mobilă din 
ţară,  Kyivstar (parţial deţinut de Telenor din Norvegia) şi 
VimpelCom din Rusia au fost printre participanţii aşteptaţi la 
licitaţie. Până în prezent, în Ucraina a fost emisă o singură 
licenţă  WCDMA: pentru Utel, unitatea mobilă a operatorului 
de telefonie fixă cu capital de stat, Ukrtelecom. Conform 
datelor de la  Wireless Intelligence, Utel avea mai puţin de  
500.000 conexiuni 3G la sfârşitul trimestrului III. 

Joss Gillet, Senior Analyst, Wireless Intelligence 
Pieţele din Europa de est urmează cu rapiditate calea 

vecinilor lor din vest în ceea ce priveşte nivelurile de 
maturitate în creştere, şi se apropie rapid de saturaţia cu 
utilizatori; ARPU (venitul mediu pe utilizator) a scăzut mai 
mult în Europa de est decât în Europa de vest în ultimele 12 
luni – cu 23% şi respectiv 9%.   Competiţia este intensă – 
mai ales în segmentul dominant de cartele prepaid – ceea ce 
loveşte atât veniturile cât şi marjele comerciale. Iniţiativele 
de reglementare, cum ar fi reducerea tarifelor de 
interconectare şi portabilitatea numerelor de telefon mobil au 
şi ele un impact. Într-un astfel de mediu competiţional, 
câştigători sunt operatorii care conduc astfel încât să 
stimuleze gradul de conştientizare a brandului şi să se 
diferenţieze prin oferte inovatoare. Această strategie a ajutat  

Play din Polonia să  “fure”  cota de piaţă  de la competitorii  
săi şi să crească la 5 % revenue share de la lansare  (forţând 
revenue share a Orange din Polonia să scadă de la 
aproximativ 35 % la 30 %). Deocamdată, în Rusia – o piaţă 
nesubvenţionată şi sensibilă la fluctuaţia preţurilor  - 
operatorii se concentrează asupra provocărilor pe termen 
scurt şi suntem martorii unui declin rapid al ARPU în 
ultimele 12 luni ( cu aproape 30%). De exemplu, MTS a 
raportat  că între 2008 -2009, costurile de achiziţie ale 
abonaţilor  (SAC) au fost de două mai mari decât ARPU; 
comisioanele dealerilor au reprezentat 63% din SAC, 
comparativ cu 50% în urmă cu un an. MTS a redus de 
asemenea cheltuielile cu publicitatea şi marketingul, ceea ce 
ar putea afecta lansarea noului său content store . Reţelele din 
Europa de est tocmai îşi revin acum dintr-o perioadă 
financiară dificilă – cu venituri şi marje comerciale  grav 
afectate de fluctuaţiile cursului valutar – şi au nevoie urgentă 
de investiţii noi pentru a îmbunătăţi acoperirea reţelelor 
WCDMA şi WCDMA-HSPA. 2010 ar trebui să marcheze 
începutul unor planuri agresive pentru a dezvolta servicii 
rapide, accesibile şi profitabile în regiune. 

 
Sursa: 

http://www.mobilebusinessbriefing.com/article/poland-and-
romania-account-for-50-percent-of-3g-in-eastern-europe 
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A fost aprobat încărcătorul universal standard pentru 
telefoane mobile  

Folosirea unui încărcător universal va scădea semnificativ 
producerea de deşeuri şi emisiile de gaze cu efect de seră  
"Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie (ICTs) sunt 
un element esenţial pentru eficienţa convenţiei de la 
Copenhaga privind schimbările climatice" spune Secretarul 
General Hamadoun Touré 

Geneva, 22 Octombrie 2009 — Uniunea Internațională a 
Telecomunicaţiilor – ITU  (International Telecommunication 
Union) a aprobat soluţia folosirii unui încărcător universal 
standard eficient din punct de vedere energetic, compatibil cu 
toate noile tipuri de telefoane. Anunţul este rezultatul lobby-
ului  puternic pe care ITU l-a făcut pentru a se recunoaşte 
rolul esenţial al tehnologiilor informaţionale şi de 
comunicaţie (ITC), în proiectul Convenţiei de la Copenhaga, 
ca parte importantă a soluţiei pentru reducerea schimbărilor 
climatice.    

Fiecare utilizator de telefon mobil va beneficia de noul 
încărcător universal standard (UCS) care va permite ca 
acelaşi încărcător să poată fi folosit pentru toate viitoarele 
telefoane mobile indiferent de producător şi model. În plus 
faţă de reducerea considerabilă a numărului de încărcătoare 
fabricate, livrate şi mai apoi aruncate pe măsură ce devin 

disponibile noi modele, noul încărcător standard va permite 
utilizatorilor din întreaga lume să-şi încarce telefoanele 
mobile oriunde cu orice încărcător disponibil reducând în 
același timp şi energia consumată în timpul încărcării.   

Noul încărcător universal standard are la bază date de la 
Asociaţia GSM care prevede o reducere de 50% a 
consumului de energie eliminând 51 000 tone de încărcătoare 
vechi şi ulterior o reducere cu 13,6 milioane tone a emisiilor 
de gaze cu efect de seră în fiecare an. 

Directorul Biroului de Standardizare în Telecomunicaţii al 
ITU, Malcolm Johnson, spunea: „Acesta reprezintă un pas 
semnificativ în reducerea impactului încărcării telefoanelor 
mobile asupra mediului, având de asemenea beneficiul de a 
face mai simplă utilizarea telefoanelor mobile. Încărcătoarele 
universale sunt o soluţie de bun simt pe care aştept să o vad 
aplicată şi în alte domenii”  

Standardizarea încărcătorului universal în cadrul ITU a fost 
finalizată de Grupul de Studiu 5 – Schimbări de Mediu şi 
Climatice şi va grăbi adoptarea pe scară largă de către 
industrie. Pe baza interfeţei Micro-USB, încărcătorul 
universal standard va aduce şi o eficiență energetică de 4 
stele sau mai mare – fiind de până la trei ori mai eficient 
decât un încărcător obişnuit. 
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