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Noi laboratoare de CEM vor fi create in Romania  
New EMC Laboratories will be created in Romania 

    
 

Licitaţie pentru crearea în România a unui 
laborator acreditat de măsurare a radiaţiilor 

 emise de telefoanele mobile 
 

Autoritatea naţională de reglementare în comunicaţii 
(ANCOM) a lansat o licitaţie deschisă pentru realizarea unui 
laborator acreditat pentru încercări de compatibilitate 
electromagnetică, contract estimat la circa 14,4 milioane lei. 
Costurile vor fi suportate din resursele financiare proprii ale 
autorităţii. Dan Georgescu, fost şef al acestei autorităţi, a 

precizat pentru HotNews.ro că acesta este de fapt un proiect 
mai vechi de 10 ani, pentru crearea unui laborator acreditat de 
măsurare a radiaţiilor electromagnetice emise de telefoanele 
mobile, PC-uri şi alte echipamente electronice. 
Conform anunţului postat joi 18.august 2011, în Sistemul 
electronic de achiziţii publice (SEAP), contractul vizează 
realizarea unui „Laborator acreditat pentru încercari de 
compatibilitate electromagnetică”, contract a cărui valoare 
este estimată la peste 14,4 milioane lei (fără TVA, circa 3,4 
milioane de euro). Finanţarea proiectului ar urma să se facă 

Nr.19 
Decembrie 2011 



Buletinul ACER nr.19/2011 2

de către ANCOM "din venituri proprii, prin ordin de plată, pe 
baza facturii emise de furnizor în contul pe care furnizorul se 
obligă să-l deschidă la Trezoreria Statului; nu se admit plăţi 
în avans sau parţiale". Ofertanţilor interesaţi de acest contract 
li se cere printre altele formulare, din care să rezulte că cifra 
de afaceri medie anuală realizată în ultimii trei ani este de cel 
puţin 12 milioane lei sau 2.857.000 euro. La capitolul tehnic, 
una dintre condiţiile minime este ca ofertantul să prezinte lista 
principalelor servicii prestate în ultimii trei ani - contracte în 
valoare cumulată fără TVA cel puţin 190.000 lei sau 45000 
euro. 

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de 
participare este data de 4 octombrie 2011, ofertele urmând să 
fie deschise la data de 5 octombrie. În Caietul de sarcini se 
menţionează că amplasamentul unde se va realiza laboratorul 
este un teren aflat în proprietatea ANCOM, situat în judeţul 
Braşov, comuna Prejmer, Satul Prejmer. 
 

• Impactul este ca echipamentele electronice se vor 
putea certifica în România, spune un fost şef al 
autorităţii de reglementare 

 
Caietul de sarcini nu oferă detalii privind funcţionalitatea 

exactă a acestui laborator, însă Dan Georgescu, fost şef al 
autorităţii de reglementare spune ca proiectul este mai vechi 
de 10 ani. 

• "Proiectul este foarte vechi, cred ca are cel puţin 10 
ani. L-am prins în 2005 cand am venit preşedinte, 
am continuat demersurile dar nu l-am finalizat. Este 
vorba de un laborator cu care se măsoară radiaţiile 
electromagnetice produse de diverse dispozitive, nu 
neaparat cele radio (telefoane mobile, emiţătoare de 
diverse feluri), ci şi cele electronice în general, 
precum calculatoarele sau aparatura electrocasnică, 
care emit totuşi radiaţii electromagnetice. În general 
pentru punerea în vânzare a unor astfel de 
echipamente electronice este nevoie de aceste 
măsurători. Noi nu avem în ţară un astfel de 
laborator şi din această cauză am folosit întotdeauna 
certificatele de măsurători de la laboratoarele 
autorizate din UE", a menţionat Dan Georgescu. 

Orice produs electronic pus în vânzare ar trebui în mod 
obligatoriu să aibă şi un astfel de certificat de măsurare a 
nivelului radiaţiilor emise, iar una din atribuţiile autorităţii de 
reglementare este inclusiv controale în magazine pentru 
verificarea terminalelor de comunicaţii. 

• "Până acum importatorul care aducea produse din 
afară era obligat să prezinte pe lângă fişa tehnică a 
produsului şi un certificat de măsurători pe care în 
general exportatorul sau producatorul îl punea la 
dispoziţie. Autoritatea face inclusiv aceste controale 
privind produsele puse în desfacere. Impactul este că 
vom avea posibilitatea să verificăm noi inşine 
echipamente electronice produse în ţară sau în 
străinătate şi să le putem certifica cu nivelul de 
radiaţii electromagnetice", a mai precizat Georgescu. 

 
Referinţe: În România mai există un laborator independent 
pentru determinarea radiaţiilor produse de telefoanele mobile, 
care aparţine Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi 
Încercări pentru Electrotehnică ICMET şi care a fost deschis 
la Craiova, în august 2009. 

 
 

Laborator acreditat de masurare radiatii - schita 

 
Caietul de sarcini (18 Aug 2011) 
 
Autor :  Adrian Vasilache,  HotNews.ro  
Joi, 18 august 2011 
Sursa: http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-9843413-
licitatie-pentru-crearea-romania-unui-laborator-acreditat-
masurare-radiatiilor-emise-telefoanele-mobile.htm 
 

Licitaţia pentru laboratorul ANCOM de la Prejmer  

a fost anulată 

Autoritatea de reglementare în telecom - ANCOM a anulat 
licitaţia pentru laboratorul de măsurare a radiaţiilor emise de 
telefoanele mobile, contract estimat la 17,9 milioane de lei, 
după ce ofertele UTI Security Engineering şi Comtest au fost 
declarate inacceptabile şi respinse. „Au fost depuse două 
oferte, respectiv, asocierea dintre Comtest şi Termo Fix şi 
asocierea dintre UTI Security Engineering, UTI 
Construction&Facility Management şi Romtek Electronics, 
acestea fiind declarate inacceptabile în conformitate cu 
prevederile articolului 36, aliniatul (1), litera b) din HG 
925/2006, şi respinse în conformitate cu prevederile 
articolului 81 din acelaşi act normativ”, se arată într-un anunţ 
al ANCOM publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro. 

În aceste condiţii, licitaţia ar urma să fie reluată.  
Potrivit anunţului de participare, publicat de ANCOM în 18 
august, laboratorul urma să fie construit în localitatea Prejmer 
(judeţul Braşov), pe un teren aflat în proprietatea instituţiei.  
 
Autor: Ovidiu VRÂNCEANU  
02 dec 2011 
Sursa: 
http://www.bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&id_sti
re=68581 
 

Comentarii: 

Caietul de sarcini prezentat pentru licitaţie cere anumite 
completări considerate necesare pentru un laborator de 
referinţă ale cărui rezultate se comunică în sistemul european 
de supraveghere a pieţei şi anume: 

- Realizarea unui câmp de încercări în aer liber(în 
engleză: OATS – Open Air Test Site) fără de care nu 
este posibilă validarea măsurătorilor de emisii 
electromagnetice realizate în camera semianechoică. 
Prin dimensiunile sale el ar permite încercarea unor 
produse de dimensiuni mari care nu pot fi încercate în 
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condiţiile unor dimensiuni modeste ale spaţiului 
interior. De altfel alegerea locaţiei la Prejmer apreciem 
că a fost făcută pentru a găsi un spaţiu liber lipsit de 
perturbaţii externe majore. 

- Adăugarea criteriului “standarde armonizate pentru 
alegerea echipamentelor necesare”; cu alte cuvinte 
firmele care participă la licitaţie trebuie să livreze 
echipamentele de încercare care permit realizarea 
conformă a testelor prezentate în standardele generice 
şi de produs. 

 

Un nou laborator de testări la perturbaţii conduse 
la Braşov 

La Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor din cadrul Universităţii Transilvania din 
Braşov a fost proiectat un Laborator de testări la perturbaţii 
conduse.  Motivarea a fost argumentată prin: 
- Necesitatea testării la perturbaţii electromagnetice radiate 
şi/sau conduse, având în vedere că echipamentele electrice 
sunt în majoritate surse de perturbaţii electromagnetice 
capabile să interacţioneze între ele, să acţioneze asupra altor 
sisteme tehnice şi să polueze mediul electromagnetic iar 
efectele produse afectează performanţele lor tehnice şi 
mediul;  
- Creşterea interacţiunii dintre noile sisteme electrice 
inteligente şi cele de telecomunicaţii, ceea ce a determinat 
pondere mai mare a perturbaţiilor care se propagă prin 
conductoarele de conexiuni;  
- Creşterea cerinţelor legate de calitatea energiei electrice 
livrate consumatorilor, odată cu dezvoltarea de noi sisteme de 
monitorizare şi testare a calităţii energiei electrice;  
- Reglementǎrile actuale stabilesc metode şi procedee 
specifice de testare pentru: confirmarea încadrării 
perturbaţiilor electromagnetice emise de un echipament 
(DUT) în valorile limită stabilite prin norme; verificarea 
comportarii DUT la acţiunea perturbaţiilor tipice; stabilirea 
de mǎsuri de protejare a mediului electromagnetic util. 

In aceste condiţii, s-at propus achiziţia unui sistem integrat 
de monitorizare şi testare la perturbaţii electromagnetice 
conduse a echipamentelor electrice din domeniile: industrie, 
surse regenerabile, telecomunicaţii, echipamente de 
transmisie, autovehicule. 

Sistemul are funcţiuni multiple:  
- Determinarea perturbaţiile conduse produse de 

echipamente electrice şi electronice, 
- Stabilirea nivelului de imunitate al echipementelor 

electrice şi electronice, 
- Verificarea comportamentului echipamentelor supuse la 

descărcări electrostatice. 
Tipurile de încercări/teste care se vor efectua cu 

echipamentele propuse sunt: 
1. Testări la variatii de tensiune (variaţii lente, fluctuaţii, 
goluri, întreruperi) 
2. Testări la regim poluat cu armonici 
3. Testări la descărcări electrostatice 
4. Testări la şocuri de tensiune/curent 
5. Testări la câmpuri magnetice induse în domeniul 1-150 
kHz. 

Sistemul constă din: 
- Ansamblu camere reflectorizante cu dimensiunile 

(4.0x4.0x3.0)m şi (6.0x4.0x3.0)m 
- Surse de alimentare, conform cerinţelor fiecărui domeniu 

de testare 
- Echipamente de măsurare/testare 
- Accesorii necesare realizării condiţiilor de testare.  

Finanţarea achizitiei de echipamente pentru acest laborator 
este realizată prin proiectul  Institut CDI: Produse High Tech 

pentru Dezvoltare Durabila PRO-DD, 
Nr.11/0l.03.2009/lD:123/SMlS:2637, cofinanţat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii 
Economice”, POS CCE, Axa prioritara 2, Obiectivul2.2.1, 
benerifiar fiind Universitatea Transilvania din Brasov. 

Proiectul a fost demarat în martie 2009. Laboratorul de 
testări la perturbaţii conduse, integrat în noul campus 
GENIUS al Universităţii Transilvania din Braşov,  va fi 
finalizat în ianuarie 2012. 
 
Autor: Prof. dr.ing. Elena HELEREA 
Departamentul de Inginerie Electrica şi Fizică Aplicată 
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 
Universitatea Transilvania din Brasov

 
Articol revista CHIP  

Intr-un articol din 14 iunie a.c. aparut in versiunea on-

line a ziarului Daily Mail  (www.dailymail.co.uk) preluat de 

www.ziare.com se afirma, pe baza unui studiu realizat de 

IARC(International Agency for Research   on Cancer) ca 

efectul radiatiei electromagnetice produs de telefoanele 

mobile poate fi clasificat ca fiind carcinogen pentru fiinta 

umana(grupa 2B). Cum trebuie interprtat acest rezultat? 

De fapt nimic nu este nou. Se stie de mult timp ca orice 
excese facute de fiinta umana pot conduce la efecte nocive. 
De la hrana la radiatia electromagnetica excesul afecteaza 
sanatatea. Deaceea ICNIRP(International Commission of 
Non-Ionising Radiation Protection) a stabilit ca absorbtia de 
putere electromagnetica de inalta frecventa SAR(in engleza: 
Specific Absorbtion Rate) trebuie limitata la 2W/Kg(mediere 
pe 10g corp) in Europa ( 1,6W/Kg(mediere pe 1g corp) in 
SUA). Aceasta valoare este rezultatul aplicarii principiului 
precautionar, acceptat unanim de comunitatea stiintifica ca 

singura metoda de a limita efectele nocive in cazul unor 
procese statistice pentru care nu exista suficiente date certe. 

Ca urmare, in masura in care cercetarile stiintifice 
demonstraza ca limitele indicate mai sus sunt prea mari, 
acestea trebuiesc reduse iar producatorii de terminale mobile 
trebuie sa se conformeze si sa modifice aparatele pe care le 
produc. 

De aceasta data nu sunt puse in discutie limitele de 2 
respectiv de 1,6 W/Kg ci faptul ca folosirea intensiva a 
terminalelor mobile poate sa duca la tumori craniene maligne, 
si in special la glioma semnalata in cca 90000 de cazuri 
raportate la cei 5 miliarde utilizatori de telefoane mobile in 
anul 2010 in lume, adica un procent de 0,002%, fara a exista 
o certitudine ca tumoarea respectiva se datoreaza radiatiei 
electromagnetice. 

Aceasta  incertitudine este intarita de rezultatele unui studiu 
publicat la 24.05.2011 in „American Journal of 
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Epidemiology” in care se spune:”rezultatele nu sugereaza ca 
glioma la utilizatorii de telefoane mobile este preferential 
localizata in zonele creierului in care apar cele mai mari 
intensitati de camp”. 

Tot atat de bine cunoscut este si riscul marit la folosirea 
telefoanelor mobile de catre copii sau tineri sub 20 ani al 
caror organism este in formare. In aceeasi situatie se afla si 
femeile gravide. 

O campanie de constientizare asupra riscului potential  de 
utilizare fara masura a telefoanelor mobile este pe deplin 
justificata in aceste conditii. Ea va fi coordonata de ACER 
(Asociatia pentru Compatibilitate Electromagnetica din 
Romania, www.acero.ro ) 

 

Un telefon mobil trebuie ales astfel incat valoarea SAR a 

acestuia sa fie cat mai mica fata de valoarea admisa de 

2W/Kg si nu pentru ca este „cool”? 

Magazinele de specialitate din RO sunt obligate sa afiseze 
valoarea SAR. Se poate presupune ca valorile afisate sunt 
reale. Este rolul ANCOM sa realizeze supravegherea pietei 
intr-un domeniu atat de dinamic ca evolutie si....cifra de 
afaceri si sa procedeze la verificarea acestor valori. Exista 
deja o colaborare intre ICMET in calitatea sa de Institut 
National de cercetare si incercari cu o activitate recunoscuta 
in compatibilitatea electromagnetica si ANCOM pentru a 
asigura aceasta supraveghere ca o actiune permanenta. Mai 
raman de gasit fondurile necesare pentru desfasurarea acestei 
actiuni. 

 

Care este nivelul de incredere in  determinarile SAR pe 

care le ofera ICMET? 

Pe langa procesul de evaluare desfasurat de expertii 
RENAR (Asociatia de acreditare din Romania), organism 
recunoscut la nivel international, care a condus la acordarea 
statutului de laborator acreditat conform standardului 
ISO/IEC 17025 si respectiv a standardului de produs EN 
62209-1, o ampla activitate de intercomparare a rezultatelor 
masuratorilor s-a desfasurat dupa punerea in functiune a 
laboratorului de dozimetrie SAR de la Craiova cu laboratoare 
renumite din Austria , Germania, Italia si de curand din 
Turcia. 

In calitate de promotor al acestei actiuni s-a folosit ca etalon 
de transfer un terminal mobil utilizat exclusiv in acest scop 
pus, la dispozitie de ICMET. 

 Rezultatele demonstreaza incadrarea tuturor masuratorilor, 
indiferent de banda de frecventa, in incertitudinea de 
masurare de 30%, valoare impusa de standardele de profil. 

 

Din masuratorile facute pana acum pe diferite telefoane 

mobile s-au tras anumite concluzii? 

Se poate afirma ca telefoanele  ale caror prototipuri s-au 
realizat cu 5-6  ani in urma au nivele SAR statistic mai mari 
decat cele din ultimele generatii fara ca  aceasta sa insemne 
depasirea limitei admise. Afirmatia este valabila mai ales 
pentru produsele unor firme consacrate dar si acolo exista 
diferente importante de la un model la altul. 

 Un alt aspect important adesea neluat in consideratie este 
legat de faptul ca un terminal mobil care nu este tratat cu grija 
adica este supus la socuri importante, cadere dela inaltime etc 
poate sa fie in continuare total functional dar nivelul SAR sa 
fie afectat prin desprinderea sau deteriorarea unor ecrane 
electromagnetice interne. 

 

 

Exista o posibilitate efectiva de reducere a nivelului SAR 

la un telefon dat? 

Intr-o comunicare prezentata de cercetatori din ICMET la 
Conferinta ATEE 2011 organizata de Universitatea 
Politehnica Bucuresti se arata ca exista o astfel de solutie de 
reducere a nivelului SAR demonstrata stiintific prin 
masuratori conforme, care consta in principiu din folosirea 
unui ecran electromagnetic realizat dintr-o tesatura semi-
transparenta  in tehnologie nano plasat peste afisaj si tastatura 
care poate reduce de 5-10 ori nivelul SAR. Acest ecran nu 
afecteaza in nici un fel capacitatea de conectare la reteaua 
GSM si se poate folosi la orice telefon mai nou sau mai vechi. 
Aceasta solutie este protejata de OSIM sub denumirea 
„MobileShield”(marca depusa). 

Care este situatia  altor dispozitive wireless larg folosite in 

prezent? 

Dispozitivele wireless de mică putere (in engleza:SRD-
Short range Device), adică cele care au o putere maximă 
emisă de 100 mW, cum sunt dispozitivele hands-free in 
tehnologie Bluetooth, sistemele de comunicaţie wireless 
existente în laptopuri, routere şi access point-uri care 
funcţionează în banda de frecvenţă de 2,4 GHz, sunt folosite 
de mulţi utilizatori fără să se ţină seama că şi acestea sunt 
emiţătoare de radiaţie electromagnetica al cărei nivel maxim 
trebuie controlat conform standardelor în vigoare.  

Sunt  semnalate cazuri în care unele persoane care lucrează 
cu anumite tipuri de laptopuri reclama nevralgii la folosirea 
îndelungată a laptopului. Sigur, exista mai multe motive 
pentru aceasta situatie dar daca la  înlocuirea laptopului 
nevralgiile  dispar, aceasta atrage atenţia asupra posibilităţii 
ca nivelul radiaţiei electromagnetice produsă de unele 
laptopuri să depăşească limitele impuse de standardul de 
referinta EN 300328. Acelaşi lucru s-a constatat şi la 
încercarea unor access point-uri în cadrul unei actiuni de 
supraveghere a pietei organizata de ANCOM. In urma acestei 
actiuni produsele respective au fost scoase de pe piata. 

Cu aceasta ocazie informam ca la ICMET functioneaza un 
laborator acreditat pentru încercarea echipamentelor wireless 
in banda 2,4 GHz.  

Acest laborator împreună cu laboratorul de dozimetrie SAR 
acoperă principalele cerinţe de securitate pentru 
echipamentele wireless comercializate în Romania şi în 
acelaşi timp oferă o baza experimentala pentru dezvoltarea 
unor soluţii tehnice avansate la nivelul tehnicii mondiale. 

 

 
Laboratorul de incercari dispozitive wireless 2,4 GHz 

 



Buletinul ACER nr.19/2011 5

 
ICMET are posibilitati de masurare a SAR in alte locatii 

decat laboratorul de dozimetrie SAR? 

Pe langa masuratorile conforme, ICMET dispune de un 
sistem de masurare a SAR (ESM-120) care poate fi folosit in 
orice locatie in afara laboratorului. Acesta este un simulator 
usor de folosit pentru masuratori de preconformitate in 
vederea evaluarii SAR la terminale mobile inainte ca acestea 
sa fie supuse incercarilor de conformitate. Simulatorul  
poseda un „cap sintetic” (fantoma cu lichid de simulare 
incorporat), ofera   valori ale SAR in toate benzile de 
frecventa GSM 900/1800, UMTS etc. cu selectarea automata 
a benzii de frecventa si a domeniului de masurare 
(0,001...20W/Kg). Masuratorile se fac in timp real cu o 
incertitudine dubla fata de cea obtinuta in laboratorul SAR  in 
conditiile in care pentru masurare se foloseste o statie de baza 
din reteaua GSM in locul unui simulator de retea . ICMET si 
ACER isi propun sa  utilizeze acest aparat pentru a demonstra 
nivelul de radiatie electromagnetica al unui telefon mobil in 
scoli in cadrul unui proiect national de constientizare care va 
fi inceput in anul viitor. 
 

 

 
Amplasarea telefonului la simulatorul ESM-120 

 
Comunicat de presa: www.acero.ro, www.icmet.ro 

 
 
 

Progrese recente în monitorizarea pulsului (frecvenţa cardiacă)  
The Heart rate monitor 

 
Monitorul pentru frecvența cardiacă este un dispozitiv de 

monitorizare personal care permite unui subiect să – şi 
măsoare în timp real frecvenţa cardiacă sau să-şi înregistreze 
frecvenţa cardiacă pentru studii ulterioare. Modelele 
anterioare au constat dintr-o cutie de monitorizare cu un set 
de electrozi care se aşeazau pe piept. 

Monitoarele moderne constau de obicei din două elemente: 
un emiţător aşezat pe piept şi fixat cu o bandă şi un receptor 
plasat la încheietura mâinii sau un telefon mobil (care de 
obicei dublează un ceas sau un telefon). Pentru o bună 
funcţionare era necesară umezirea electrodului. Aparatele mai 
noi folosesc ţesături conductoare inteligente cu microprocesor 
incorporat care analizează semnalul EKG pentru a determina 
frecvenţa cardiacă.  

Monitoare de frecvenţă cardiacă fără bandă permit acum 
utilizatorului doar să atingă doi senzori de pe ecranul unui 
ceas de mână pentru a vedea frecvența cardiacă. Acestea sunt 
populare pentru confortul pe care-l oferă şi modul de uşor de 
folosire deşi nu dau la fel de multe detalii ca monitoarele cu 
bandă de piept.   

Modelele mai avansate vor oferi măsurători ale variaţiei 
frecvenţei cardiace, şi a ritmului de respiraţie pentru a evalua 

parametrii legaţi de condiţia fizică a unei persoane. 
Algoritmii de fuziune a datelor colectate de la mai mulţi 
senzori diferiţi permit acestor monitoare să detecteze 
temperatura şi gradul de deshidratare.   

Un alt model de monitor al frecvenţei cardiace înlocuieşte 
banda de plastic  din jurul pieptului cu senzori incorporaţi în 
material - cel mai comun dintre ele este un sutien dedicat 
sportivelor care include senzori în material.   

Versiunile cele mai noi includ un microprocesor care 
monitorizează continuu EKG şi calculează frecvenţa cardiacă 
şi alţi parametri. Acestea pot conţine accelerometre care pot 
detecta viteza şi distanţa eliminând astfel necesitatea 
dispozitivelor purtate la picior. 

Există un mare număr de variante de receptoare cu diferite 
caracteristici. Ele includ frecvenţa cardiacă medie după 
perioada de efort, durata în care frecvenţa cardiacă depăşeşte 
o valoare dată numărul de calorii arse, ritmul respiraţiei, 
viteza şi distanţa şi înregistrarea detaliată a informaţiilor care 
poate fi descărcată într-un calculator. 

Sursa: www.theheartratemonitor.com 

 
 

 
 
 
 

Smartphones-urile: argument de marketing sau beneficiu real pentru utilizatori?  
Smartphones: marketing argument or real benefit to users? 

 
 

Smartphones-urile cunosc de câteva luni o creştere 
progresivă a puterii lor de calcul. Constructorii rivalizează în 
ingeniozitate pentru a integra în aceste aparate piese de o 
putere care nu ar avea mare lucru de invidiat de la 
ordinatoarele clasice. Vedem, de altfel, înflorind modele 
anunţate de către Apple, Samsung sau HTC ale procesoarelor 
dual-core şi cantităţi de memorie ce depăşesc cu repeziciune 
1 Gb. Dar care este beneficiul acestei bogăţii de tehnologie în 
rândul telefoanelor inteligente pentru clienţi? Constructorii 

sunt obligaţi să facă război de specificaţii pentru a exista pe o 
piaţă deosebit de concurenţială?   

 
Politicile ecosistemelor 
Ca şi în privinţa PC-urilor, editorii de sisteme de exploatare 

sunt cei care conduc dansul pe lângă constructorii de 
smartphones-uri. Dintre aceştia se disting patru, iOS, 
Android, Windows Phone şi Blackberry OS, care adoptă trei 
politici diferite. Cea de la Apple şi de la Blackberry care au 
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făcut alegerea unui OS închis, rezervat propriilor sale 
terminale şi care poate să controleze cele mai mici aspecte, 
alegerea componentelor care trebuie utilizate la aplicaţiile 
autorizate. Invers, Google a făcut alegerea deschiderii cu 
Android. Sistemul său este propus în mod gratuit 
constructorilor, care au libera alegere de a modifica 
elementele şi de a adăuga straturi de software-uri sau de 
interfaţă. În sfârşit, Microsoft adoptă o poziţie intermediară. 
Windows Phone este licenţiat, constructorii şi operatorii pot 
să re-adauge elemente proprietare dar un caiet de sarcini 
foarte strict este impus pe fişa technică minimă a aparatului, 
sau respectul total al interfeţei instituite. 

 

 
 

Aceste modele diferite participă deja la adoptarea acestor 
piese tot mai performante. Apple sau Blackberry 
administrează hardware-ul şi software-ul, într-o strategie 
piramidală. Astfel ea decide ce piese vor fi utilizate în aceste 
produse, şi, deci, poate să optimizeze sitemul său iOS pentru 
o singură configuraţie. Google îi dezvoltă mai mult de 
aproximativ o sută de referinţe. Motorul de căutare trebuie să 
livreze un produs care trebuie să funcţioneze pe toate 
platformele, ştiind că el va fi apoi revizuit în profunzime de 
către constructori.  

Pentru aceasta un Samsung Galaxy S II obţine benchmarks-
uri (teste de performanţe) în mod sensibil mai mici faţă de 
cele ale iPhone 4S care, totuşi, are componente mai puţin 
puternice (procesorul iPhone este dual-core, la 800 MHz faţă 
de 1,2Gb pentru mobilul de la Samsung). Constructorii 
trebuie să-şi dopeze maşinile mai mult decât este necesar 
pentru a se adapta la cerinţe şi a depăşi această lipsă de 
optimizare. Windows Phone evită acest obstacol impunând o 
configuraţie minimă care îi permite să se dezvolte în funcţie 
de un aparat de referinţă. O astfel de problemă a fost deja 
văzută pe PC-urile cu Windows care adopta aceeaşi politică 
de deschidere către orice configuraţie şi care a pus probleme 
evidente de performanţe, în special cu Windows Vista în 
2008.  

 

A se diferenţia de ceilalţi 
Argumentul material este şi o strategie de marketing care 

produce mânie, în final, la constructorii care lucrează cu 
Android. Mulţi au înţeles argumentul de la Google al unei 
platforme complete, deschise şi gratuite şi au prosperat 
urmând calea trasată de motorul de căutare. Numai că toate 
aceste mobile trebuie să poarte o bătălie fără milă din cauza 
diferenţierii lor pronunţate. Aceste modele propun aceeaşi 
experienţă Android şi nu au originalitatea sau specificitatea 
unui iOS sau a unui Blackberry. Singura modalitate de a crea 
o diferenţiere, şi aici ca şi pentru PC, este pe plan material. Şi 
de luni de zile, ecranele sunt din ce în ce mai mari, 
procesoarele din ce în ce mai puternice spre deliciul fanilor, 
mereu doritori să posede telefonul cel mai rapid.     

Problema unei astfel de strategii este bruiajul în termeni de 
comunicare. Apple lansează un telefon „premium” pe an, 
având astfel un smartphone pe an. Samsung propune de acum 
înainte un “premium” la fiecare şase luni. Numai ce a fost 
lansat Galaxy S2 şi se anunţă deja Galaxy Nexus şi mai 
performant, care, el însuşi va fi eclipsat de către viitorul 
Galaxy S3. Şi această constatare se aplică şi altor 
constructori. Ce alegere pentru consumator? Să aştepte 
indefinit ieşirea “premium-ului”, apoi să se decidă înainte de 
a afla că un model şi mai bun va sosi într-o lună? Modelele de 
gamă înaltă nu mai sunt cele mai bune ale momentului, ci cele 
mai bune din luna dinaintea următorului.    

 
Utilizatorul are nevoie de o maşină de război în 

buzunarul său ?   
Toate aceste consideraţii sunt de înţeles în logica 

întreprinderii, dar unde este utilizatorul final în ecuaţie, cel 
care îşi plăteşte mobilul de înaltă clasă ? Succesul iPhone-ului 
sau al mobilelor Android mai simple privind specificaţiile au 
arătat că lor puţin le pasă că au cel mai bun mobil din lume, 
dacă el nu are serviciile pentru a le utiliza, exceptând unul sau 
două jocuri care acţionează ca demo-uri tehnice.    

Ceea ce face diferenţa în magazine, este atracţia pentru un 
model, pentru o marcă. Un utilizator care vrea un iPhone va 
pleca cu telefonul său Apple pentru că el este sedus. Android 
este văzut ca o soluţie implicită, mai abordabilă şi la fel de 
completă, dar nu are imaginea de marcă care face din iPhone 
acest imens succes. Cifrele sunt formale: 10 milioane de 
Samsung Galaxy S2 au fost vândute în 6 luni, 4 milioane de 
iPhone-uri 4 S într-o singură zi. Două telefoane de putere 
echivalentă totuşi.  

Utilizatorul aşteaptă serviciul, ca smartphone-ul său să-l 
însoţească în viaţa sa de toate zilele, să-şi extindă utilizările 
sale. Tehnica nu valorează nimic fără aplicaţii. Pentru a ne da 
seama de aceasta, să luăm un exemplu în lumea jocului video. 
Nintendo DS era, din punct de vedere tehnic, inferior în 
comparaţie cu PSP de la Sony. Totuşi, ei au vândut 150 
milioane de aparate în lume faţă de 70 milioane de 
Playstation. Motivul este simplu: jocurile erau mai originale, 
mai proaspete, mai inovatoare decât vechile reţete propuse 
pentru PSP.  

 
Tehnica nu înseamnă nimic fără aplicaţii 
Diferitele magazine care vând aplicaţii, catalogul lor sunt 

unul din punctele de inflexiune pentru ca un client să treacă 
peste un model. Constructorii, după cum explică Olivier 
Bourdeau, director de produse HTC  Europe :“Noi credem că 
războiul terminalelor ajunge la sfârşitul său, va trebui să 
găsim alte lucruri pentru a ne diferenţia, în special la nivelul 
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serviciilor: aplicaţii pentru casă, conţinuturi specifice. 
Conţinutul va fi regele, nu terminalul care va deveni la un 
moment dat o simplă platformă.”   

Exemplul care vorbeşte despre această nouă cale de adoptat 
pentru constructori este cea aleasă de Nokia terminalul său  
Lumia 800. Finlandezii nu furnizează telefonul cel mai 
puternic de pe piaţă, ci cel mai complet cu o adevărată 
pregătire GPS şi un serviciu de streaming muzical gratuit şi 
adoptând un design sexy şi plăcut ochiului. Reacţiile 

consumatorilor ca şi ale presei, sunt foarte entuziaste. 
Microsoft şi Nokia ar încarna astăzi noua cale de urmat, cea a 
consumatorului?  
 
Sursa: 
http://www.maxisciences.com/smartphone/smartphones-de-la-
puissance-mais-pour-quoi-faire_art19153.html 
publicata la data: 02.12.2011 
 

 
Smartphones-urile: ca ajutor în situaţii de dezastru 

Smartphones als Helfer im Katastrophenfall 

Darmstadt 07.09.2011 Oamenii de ştiinţă de la 
Universitatea Tehnică Darmstadt au dezvoltat un 
software, cu care  pot să creeze  o reţea automată şi 
autonomă de smartfonuri  cu eficienţă energetică. 
Construcţia rapidă a unei astfel de reţele de informaţii 
poate să fie  importantă pentru supravieţuitori în situaţii 
de dezastru, dacă infrastructura tradiţională a fost 
distrusă. Cu ajutorul telefoanelor se poate face schimb de 
informaţii senzoriale despre mediu înconjurător.  

Timpul şi informaţiile sunt doi factori decisivi în acordarea 
primului ajutor în situaţii de dezastru.  Pentru a putea acţiona 
în mod corespunzător, persoanele care acordă primul ajutor 
trebuie să-şi creeze  cât posibil de repede o privire de 
ansamblu asupra situaţiei. Oamenii de ştiinţă de la  
Universitatea Tehnică Darmstadt au realizat acest lucru cu 
ajutorul smartfon-urilor. “ Aceste aparate moderne sunt 
echipate cu o multitudine de senzori ca GPS , senzori de 
mişcare sau un compas digital, explică profesorul Ralf 
Steinmetz, de la departamentul de comunicaţii multimedia. 
Cu ajutorul acestui sesizor ei pot să scaneze mediul 
înconjurător şi prin urmare, sunt ideale pentru strângerea de 
informaţii senzoriale despre mediul lor, dacă -  în situaţii de 
dezastru - infrastructura tradiţională a căzut. „Astăzi multă 
lume deţine asupra sa un astfel  de aparat, o sursă de 
informaţie, care ar trebui să fie exploatată, continuă 
Steinmetz. 

Semnalul SOS dă startul construcţiei de reţele autonome 
de smartfon-uri 

În cadrul clusterului de cercetare „internetul viitorului” 
oamenii de ştiinţă de la Universitatea Tehnică Darmstadt a 
dezvoltat un sistem de smartfon-uri care acţionează autonom, 
în situaţii de dezastru, aşa numita reţea de acoperire 

hibrida(in engleza: Overlay-hybrid Network-OHN). Odată ce 
dispozitivele primesc un semnal SOS special, ele iau contact 
automat unele cu celelalte şi se organizează în acest scop într-
o reţea. În interiorul acestei reţele, smartfon-urile individuale 
acţionează şi cooperează ca noduri de senzori şi acţionează 
independent, un aparat adună nişte date şi el transmite 
informaţiile unui alt aparat. „Fiecare aparat preia de aici 
sarcinile pe care poate să le rezolve cel mai bine. Rezultatul 
constituie o stare de informaţie optimă pentru personalul de 
urgenţă, a declarat dr ing. Parag Mogre, care conduce 
lucrările de cercetare.” Prin colaborarea aparatelor, noi 
împiedicăm atât înnecarea  într-un potop de informaţii  cât şi 
o posibilă stationare a datelor - colaps în cazul unui dezastru, 
unde fiecare secundă contează”, a adaugat  Mogre. 
Un aspect la fel de important este consumul de energie, 
deoarece durata  de funcţionare a bateriei aparatului este 
limitată. Oamenii de stiintă din Darmstadt pun la baza  
transmiterii datelor o combinaţie între Bluetooth şi W-LAN . 
“Bluetooth şi W-LAN se completează în mod optim, explică 
Mogre. Dacă în timp ce prin W-LAN  se obţine, ce-i drept, o 
bună rază de acţiune, iar transferul de date se realizează într-
un timp scurt, această tehnologie consumă o mare cantitate de 
energie, prin care bateria se descarcă foarte repede. 
Bluetooth, are un consum redus de energie, însă are o rază 
limitată de actiune si necesită un timp relativ mai lung de 
comunicare. Dacă timpul de functionare a bateriei unui aparat 
este aproape de final, atunci el trimite date prin Bluetooth 
unui vecin din apropiere cu o baterie mai bine incarcata. 
Acesta poate transmite apoi informatiile mai departe prin 
intermediul W-LAN . 
Această metodă are o lătime de banda si o rază de actiune 
optime la un consum scăzut de energie. 

Sursa: www.tu-darmstadt.de/presse 

 
 
 

Aspecte ale compatibilitatii electromagnetice 
 la transformatoarele de masura neconventionale 

Electromagnetic compatibility aspects related  

to unconventional instrument transformers 
 

Abstract 

The introduction of the unconventional (electronic) instrument 
transformers based on magnetic-optic or electro-optic sensors and 
optic transmission channels in the substations brings – besides the 
advantages they have as compared to the classical instrument 
transformers - a wide spectrum of electromagnetic compatibility 
(EMC) problems. 

The importance of assuring EMC and especially the immunity of the 
measuring and protection systems with unconventional instrument 
transformers in harsh electromagnetic environment specific to 
substations is reflected in the EMC express requirements provided 
in relevant standards. 
 
The paper contains: 
(i) A presentation of EMC requirements specified for 
unconventional instrument transformers and an analysis 
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regarding the application of these requirements, in a 
differentiated manner, depending on the constructive 
characteristics of those transformers; 
(ii) A presentation of EMC tests specified by the current 
standards, emphasizing those aspects with general character, 
which could be uncertainty elements when performing the 
tests and when interpreting their results; 
(iii) Case studies regarding the difficulties in performing 
some consistent EMC tests. 
The paper aims to point out those sensitive aspects regarding 
the assurance of instrument transformer conformity with the 
EMC requirements which are imposed by the current 
standards. 
Keywords: electronic instrument transformer, optical sensor, 
electromagnetic compatibility, radio interference voltage, 
emission tests, immunity tests 
 
1. Introduction 
The last two decades have witnessed a development of 
technical solutions and an improved performance of 
unconventional instrument transformers intended to replace, 
in the not too distant future, classic instrument transformers in 
high-voltage and medium voltage substations. This is 
reflected by the importance given to unconventional 
instrument transformers in TB394 CIGRE Publication - 
"State of the art of instrument transformers", [1], published in 
2009. 
In addition to the recognized advantages, such as cost 
reduction, safety, measurement improvements etc, 

unconventional instrument transformers show – compared 
with the classical ones – the disadvantage of a much higher 
susceptibility into the harsh electromagnetic environment, 
specific for power substations. This is due to technical 
solutions used, both based on the use of optical components 
(such as primary sensors or only transmission channels) and 
the unavoidable electronic subassemblies. The presence of the 
latter made the unconventional instrument transformers to be 
called lately, "Electronic Transformers" (ETs). Two main 
constructive solutions for ETs have won more, until now: 
A. For Electronic Current Transformers (ECTs): primary 
current sensor, electrical or optical, at high potential and 
optical transmission channel (optical fibre) to the secondary 
output, located at ground  
potential. Fig. 1 shows a general structure of these ECTs, 
according to IEC Standard 60044-8, [2]. Depending on the 
design of the ECT: 
·  the primary converter is an electronic part, that converts the 
signal from the primary current sensor into an optical signal, 
suitable for the transmission channel; its running needs a 
power supply – another electronic part; 
·  the secondary converter is an electronic part also, that 
converts the optical signal transmitted through the 
transmission channel into an electrical quantity (analogue or 
digital), proportional to the primary current; it needs a power 
supply also.  
 

 

 
Figure 1 – General block diagram of an ECT (according to [2]) 

 
Not all parts depicted in Fig. 1 are necessary for the 
realization of an ECT. For example, if the primary current 
sensor is a genuine magneto-optical sensor (Faraday cell, 
optical fibre), with optical input/output quantities, the primary 
converter and its power supply are not necessaries and the 
high potential subassembly has no electronic parts. On the 
contrary the use of a magnetic sensor, like a Rogowsky coil or 
a current transformer (air-core or iron-core) imposes the 
presence of all parts depicted in high potential subassembly 
of Fig. 1. It is to be noticed, also, that the ground potential 
subassembly of ECT, including its electronic parts may be 
placed in the same enclosure with the high potential 
subassembly (i.e. located in the switchgear area) or in a 
control cubicle. 

 
B. For Electronic Voltage Transformers (EVTs): 

a) A primary voltage reduction with a voltage divider 
and an electrical-optical conversion of the output 
voltage of the divider, by an electro-optic sensor or 
by an electro-optic converter, placed at the ground 
potential (fig. 2,a), followed by a transmission of the 
optical signal to an optical interface unit, placed and 
powered in the control room/cubicle. If the solution 
includes an electro-optic converter, in the output of 
the voltage divider this one must be powered by a 
power supply, both equipment being electronic 
parts, like the optical interface and its power supply, 
in the control room/cubicle. 
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b) An electrical-optical conversion of an electric field 
proportional to the high primary voltage, resulted in 
an electric field-shaping gap, by a genuine electro-
optic sensor (optical fibre, Pockels cell), (Fig. 2,b) 
followed by a transmission of the optical signal to an 
optical interface unit, placed and powered in the 
control room/cubicle. 

 

2. Standardized electromagnetic compatibility 
requirements for ETs 
At present, they are available two sets of IEC Standards 
applicable to instrument transformers (see Table 1) and EMC 
requirements for ETs are stipulated in: 
 

 

 
Figure 2 – Electronic voltage transformers, as part of combined ETs (acc. to [1]) 

b) – voltage divider concept; b) – "all optical" concept 
 

 
• the product family standard IEC 61869-1:2007, [3], as 

part of the new series, for all types of instrument 
transformers; 

• the product standards IEC 60044-7:1999, [4], for EVTs 
and IEC 60044-8:2002, [2], for ECTs, as parts of the old 
series. 

 
 

Table 1 – An overview of the planned set of standards for instrument transformers  
(the highlighted standards are in progress) 

 
 

PRODUCT FAMILY STANDARDS PRODUCT 
STANDARD 

PRODUCT OLD 
STANDARD 

  61869-2 Current transformers 60044-1 

  
61869-3 

Inductive voltage 
transformers 

60044-2 

  61869-4 Combined transformers 60044-3 

 
61869-5 

Capacitive voltage 
transformers 

60044-5 
61869-1:2007 

General requirements 
for instrument 
transformers  

61869-6 
Current transformers for 

transient performance 
60044-6 

 
61869-7 

Electronic voltage 
transformers 

60044-7:1999 

 

61869-9 
Additional requirements and 

digital interface for electronic 
instrument transformers 61869-8 

Electronic current 
transformers 

  
61869-10 

Low-power stand-alone 
current sensors 

60044-8:2002 

 
 



The IEC 61869-1, [3], as a product family standard, gives 
practically only some general EMC aspects, namely: 
• specifies a single emission requirement, the radio 

interference voltage (RIV), applicable to high voltage 
part of the instrument transformers having Um ≥ 123 kV; 

• stipulates that the immunity requirements are applicable 
only to active electronic parts and that the immunity 
requirements are to be specified and detailed in the future 
product family standard IEC 61869-9, regarding 
additional requirements for ETs. 

 The only EMC aspect treated at length in this 
standard is RIV measurement: emissions limit and test 
method.  
 The “old series” standards IEC 60044-7, 8, [2, 4], 

still in force, are much more specific and detailed regarding 
the EMC aspects for ETs. They 
• stipulate a supplementary emission requirement, in 

addition to RIV measurement, 
• specifies a lot of immunity requirements, with the 

corresponding assessment criteria and test methods and 
• explains the purposes of the EMC requirements and tests. 
The EMC requirements specified by these “old series” 
standards are synthesized in Table 2 and Table 3, together 
with provisions of the new standard IEC 61869-1 [3] where 
appropriate. The Table 4 gives the assessment criteria for 
immunity tests. 

 
 
 

Table 2 – Emission requirements for electronic transformers 
Emission Limits Test procedure 

Radio interference voltage (RIV)(1) 2500 µV / 300 Ω(2) 
(fm = 0,5 MHz to 2 MHz)(3) 

IEC 61869-1(2) 

Disturbance measurement according to 
CISPR 11 [5] (for ISM equipment)(3) 

Limits for group 1, class A, as in 
Tables 2, 4 and 17 

CISPR 11 

(1) Only for ETs having Um ≥ 123 kV 
(2) According to IEC 61869-1 
(3) Provisions made only in IEC 60044-7, 8 

 
 
 

Table 3 – Immunity requirements for electronic transformers [2, 4] 
 

Reference test standard: IEC 61000-4-X Disturbance 
Part “X” Severity 

class 
Level 

Assessment 
criterion 

(see Table 4) 

Harmonics and interharmonics 13 2 2 / THD 10% A 
Slow (A.C.) voltage variations(a) 11 ___ EVT: +12% to -15% 

ECT: +10% to -20% 
A 

Slow (D.C.) voltage variations(b) 29 ___ EVT: under consideration 
ECT: +20% to -20% 

A 

Voltage dips and short interruption 
(A.C.)(a) 

11 ___ EVT: 30% for 0,02 s 
          100% for 0,1 s 
ECT: 30% for 0,1 s 

         100% for 0,02 s 

A 

Voltage dips and short interruption 
(D.C.)(b) 

29 ___ 50%, for 0,1 s 
100%, for 0,05 s 

A 

Surge 5 4 4 kV / 2 kV(c) B 
Electrical fast transient / burst 4 4 4 kV; 2,5 kHz / 2 kV; 5 kHz(d) B 

Oscillatory waves 12 3 2,5 kV/1 kV; 1 MHz, 400 s-1 (e) B 
Electrostatic discharge 2 2 4 kV B 

Power frequency magnetic field 8 5 100 A/m; 1 kA/m, for 1 s A 
Pulse magnetic field 9 5 1 kA/m B 

Damped oscillatory magnetic field 10 5 100 A/m B 
Radiated, radiofrequency 

electromagnetic field 
3 3 10 V/m A 

(a) Applicable only to ET with A.C. power port. 
(b) Applicable only to ET with D.C. power port. 
(c) 4 kV common mode, 2 kV differential mode. 
(d) Common mode: 4 kV @ 2,5 kHz, on power supply port and 2 kV @ 5 kHz on input/output signal, data and 
control ports 
(e) 2,5 kV, common mode and 1 kV, differential mode, both for power supply and control/signal ports 
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Table 4 – Assessment criteria for immunity tests of electronic instrument transformers [2, 4 

ET type Assessment criteria 
A: Normal performance within the specified limits Voltage 

(EVT) B: - Temporary degradation of metering or self-diagnosis performances which are 
 self-recovered is allowed 

- No output overvoltage greater than 500 V is allowed 
- No degradation of performance is allowed for protective EVTs 

A: Normal performance within the accuracy specified limits (steady-state conditions 
 at rated primary current or lower) 

Current 
(ECT) 

B: - Temporary performances of measurements, which are not relevant for protection 
 or self-diagnosis which are self-recovered is allowed. A reset or restart is not 
 allowed 
     - No output overvoltage greater than 500 V is allowed 
     - No degradation of performance causing false trips of protective devices is allowed 
 for electronic protective transformers 

 

Regarding the EMC tests, both standards IEC 60044-7 and -8 
stipulate the following general provisions: 
a) the possibility to perform the tests apart on each major 

subassembly, as for example, circuits located in control 
cubicles and circuits located in the switchgear area (see 
Fig. 3), provided that the full ET being in operation or 
the missing subassembly being simulated; 

b) only for the emission tests according to CISPR 11, in 
case one of the possible subassemblies contains no 

electronic parts, the test can be performed on the 
remaining subassemblies; 

c) the immunity tests shall be performed on a “port-by-port” 
basis, guidance for the identification of ports being given 
in the same Fig. 3. 

d) Finally it should be mentioned that all these tests 
(emission or immunity) are type tests. 

 

 
Figure 3 – Example of major subassemblies and ports to be tested for immunity [2, 4] 

a – HV line; b – enclosure port; c – ground port; d – signal port;  
e – command port; f – communication port; g – a.c. power port; h – d.c. power port 

 
 

3. Some considerations concerning the EMC requirements 
and tests for ETs 
3.1 Radio interference voltage (RIV) emission test 
The new standard IEC 61869-1 gives a lot of details, 
necessary to perform the RIV tests of ETs, but don’t mention 
if the tested ET must be in operation or not during the RIV 
test. 
As a rule, electronic parts placed in the high potential 
assembly of the ET (the primary converter and its power 
supply; see Fig. 1) may contribute to the aggregate, measured 
RIV level of the ET by capacitive and/or inductive couplings 
with the high voltage terminals, at frequencies within the 

standardized RIV measuring frequency domain, 0,5 MHz to 
2 MHz. 
In our opinion, as a measure of precaution it is better to 
perform the RIV test of ETs containing electronic parts in the 
high potential subassembly with these parts in normal 
operation, as it is intended by the manufacturer. 
3.2 Radio-frequency emission requirements and tests 
As before was mentioned, at present, the "old series" product 
standards [2, 4], still in force contain radio-frequency 
emissions requirements according to CISPR 11 [5], while the 
"new series" product family standard [3] makes no provisions 
for such requirements. 
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Regarding this issue, one can ask at least two questions: 
a) Are RF emission requirements necessary or such 

requirements have proved irrelevant? 
b) If requirements for RF emissions produced by the ETs 

are necessary, the appropriate test standard is CISPR 11 
or a different standard would be more relevant? 

On the first question, the authors believe they can make the 
following remarks: 
(i) in principle, any equipment that contains electronic parts 
can produce unwanted emissions in the frequency ranges 
considered by CISPR 11, respectively 9 kHz to 30 MHz for 
conducted emissions and 9 kHz to 1 GHz for radiated 
emissions; 
(ii) for ETs, if such emissions exist, 
• conducted emissions through the line ports of the 

subassembly located at ground potential can degrade the 
operation of electronic secondary equipment (for 
measuring, metering, protection) or of the merging unit, 
and 

• radiated emissions, by the enclosure port of ET or by 
cables connected to ET and - eventually – by ET's high 
voltage connections can degrade the operation of other 
sensitive equipment located in the switchyard area (such 
as those used for monitoring of primary equipment). 

Regarding the reference to CISPR 11 for requirements on 
emission limits and test methods, it is worth noting that this 
standard applies only to "equipment or appliances designed to 
generate and/or use locally radio-frequency energy for 
industrial, scientific, medical, domestic or similar purposes, 
excluding applications in the field of telecommunications and 
information technology", [7, clause 3.2]. In addition, for RF 
conducted emissions, CISPR 11 provides limits and testing 
methods only for A.C. power supply ports, and not for signal 
ports. According to the authors' opinion, instead of using 
CISPR 11, the use of standard CISPR 22 [6], which sets 
limits and test methods for RF emissions produced by 
information technology equipment, would be more adequate 
to ensure EMC inside the intrasystem of a substation. 
CISPR 22 provides limits for conducted emission transmitted 
by both A.C. power supply ports and signal ports of the 
equipment under test (EUT) and also for radiated emissions 
of EUT. In addition, emissions limits take into account their 
possible action on other sensitive electronic equipment found 
in the same electromagnetic environment. 
In conclusion, the authors consider it is recommended to 
maintain RF emission requirements for ETs and to use CISPR 
22 for setting limits and for test methods. 
3.3 Immunity requirements and tests 
At present, the product standards for ETs, [2, 4], give a list of 
immunity tests, with test levels and assessment criteria (see 
tables 2 and 3), while for test procedures simply refer to IEC 
standards in series 61000-4-X, [7]. But, as EMC basic 
standards for testing and measuring techniques, these 
standards give only a general basic reference for EMC tests 
and measurements, leaving to the concerned product 
committees (or to manufacturers and/or users of the 
equipment) to complete the general test procedures with 
detailed provisions, specific for equipment to be tested. The 
fact that, at present, such provisions are missing in the above 
mentioned product standards, probably partially due to the 
relative large variety of designs of ETs, leaves to users and/or 
manufacturers to fill in this gap. From this situation results a 
risk to have an incomplete or insufficient immunity of the 

ETs, because: 
a) the manufacturer has the interest to reduce the costs and 

then he may consider some tests as being irrelevant or 
unnecessary for the design of the tested ET, or may 
simplify other tests; 

b) the customer may have not the necessary EMC 
knowledge, in order to specify in a complete manner the 
tests. 

 Examples of such vague aspects are as follows: 
(i) How to perform the immunity testing of the high 

potential subassembly of ETs (simulation of the primary 
quantities, ports to be tested, test set-up, test site etc.)? 

(ii) How can be estimated the immunity performance of the 
entire ET (according to the imposed assessment criteria) 
in case of tests performed apart, on subassemblies of the 
ET? 

(iii) How to avoid, if possible, the contribution of the test 
equipment (e.g. coupling/decoupling networks) to the 
measurement errors (which is an assessment criterion!) 
of the ET, during the immunity test? 

3.4 Other considerations 
As a rule, if an electronic part (subassembly) of an ET may 
perform different operations which lead it to be subjected to 
different standards, it shall be tested with each function 
operated in isolation, if this can be achieved without 
modifying the subassembly internally. The equipment thus 
tested shall be deemed to have complied with the 
requirements of all standards when each function has satisfied 
the requirements of the relevant standard. For equipment 
which is not possible to test each function operated in 
isolation, or where the isolation of a particular function would 
result in the equipment being unable to fulfil its primary 
function, the equipment shall be deemed to have complied if 
it meets the provisions of the relevant standard with the 
necessary functions operated. 
4. Tests performed on 24kV, 200 A optical current 
transformer (OCT) achieved by ICMET 
The OCT was subjected to the following types of tests: 
Standard tests: 
 are contained in Test Report no. 42751/27.09.2010 for: 

- 1.2/50 µs lightning impulse test; 
- dry power frequency withstand tests; 
- wet power frequency withstand tests; 
- partial discharge level measurement. 

 according to the insulation class 24kV 
Accuracy class verification: 
are contained in Test Report no. 42735/14.09.2010 
EMC verification 
are contained in Test Report no. 42710/25.09.2010 
The performed tests were in accordance with IEC 61000-4-2, 
4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-12, 4-18. 
Non-standard tests: 
are contained in separate Test Reports 

-determination of frequency band for the 
optoelectronic transmission chain (without 
electromagnetic transformer) with VNA; 
-determination of frequency band for the entire 
transformer; 
-determination of response to standard input signals 
(sinusoidal, rectangular, triangular) 
with GENESIS system; 
-determination of temperature behaviour; 
-monitoring of operation together with a 400/5 A 
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electromagnetic transformer, class 0.5  
- BER (Bit Error Rate) determination 

All these tests are described in other papers presented to this 
conference. 
It is noticeable that these non-standard tests were performed 
for the first time at ICMET Craiova on an unconventional 
transformer. They did not cause special problems because the 
measurement and control equipment existed in the laboratory 
endowment and the working technology was known. 
For BER determination, it was used the system ISOBE 5000, 
by which a known digital signal was injected, and the error 
bits for the optical cable foreseen to make the connection 
between the OCT and the control room of the station, with 
200 m length, were determined. BER = 0 was obtained. 
5. Conclusions 
Constructively, the unconventional instrument transformer 
represents a complex structure, in which functional blocks 
and components unusual for the current power systems are 
found. 
As a result, the tests to which they are subjected in the 
manufacturing company are much more numerous and with 
tighter connections to high-tech micro-electronics field.  
Due to their operation in the highly disturbing 
electromagnetic environment from substations, the 
verification of their electromagnetic compatibility (EMC) is 
essential both for their normal operation and for withstanding 
to the electrical transients from the HV network, Concrete 
aspects related to these verifications, also the fact that some 
EMC tests require either significant investments or resorting 
to certain compromises are presented. 
Moreover, all the classical EMC tests are performed on 
equipment operating in most cases inside protected spaces 
(buildings) and consequently they do not take into account the 
influence of high temperature variations specific to outdoor 
substation.  

This paper tries to draw the attention on the interpretation and 
drawbacks of the new standards in the field, having in view 
the above mentioned. 
 
Bibliography 
[1] CIGRE TB 394 “State of the art of instrument 
transformers” – CIGRE SC A3, 2009 
[2] International Standard IEC 60044-8:2002 “Instrument 
transformers – Part 8: Electronic current transformers” 
[3] International Standard IEC 61869-1:2007 “Instrument 
transformers – Part 1: General requirements for instrument 
transformers” 
[4] International Standard IEC 60044-7:1999 “Instrument 
transformers – Part 7: Electronic voltage transformers” 
[5] International Standard CISPR 11:2009 “Industrial, 
scientific and medical equipment – Radio-frequency 
disturbance characteristics – Limits and method of 
measurement” 
[6] International Standard CISPR 22:2008 "Information 
technology equipment – Radio disturbance characteristics – 
Limits and methods of measurement  
[7] International Standard IEC 61000−4-X "Electromagnetic 
compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement 
techniques" (parts standard) 
 
Articol preluat din Procceding of OptoTech 2011 2-nd 
Conference, 8-9 iunie 2011, Calimanesti Caciulata,  
ISSN 2066-1916 
 
Autori: 
Sorin  Coatu –"Politehnica" University - Bucharest 
Andrei Marinescu – ICMET Craiova,  
Dan Cristian Rucinschi  "Politehnica" University - Bucharest 

 

Comunicari CEM prezentate la ATEE 2011 
EMC Communications presented at ATEE 2011 

 

Conferinţa ATEE 2011, manifestare ştiinţifică indexată IEEE 
s-a desfasurat în perioada 12-14 mai 2011. 
La ATEE 2011 s-a celebrat împlinirea a 90 de ani de 
învăţământ superior în domeniul ingineriei electrice.  
Printre numeroasele secţiuni ale conferinţei s-a numărat şi 
secţiunea de compatibilitate electromagnetică în cadrul căreia 
s-au prezentat următoarele comunicări: 

- A contribution to the evaluation of uncertainty 

associated with Radio Interference voltage tests of high 

voltage equipment  

Autori: Ileana Baran; Sorin Coatu; Marian Costea; Daniel 
Rucinschi 

- Experiments to validate a technique for reducing the 

human RF exposure from mobile terminals 

Autori: Andrei Marinescu; Ionel Dumbrava; Violeta 
Voicu; George Mihai; Catalin Vargatu 

- Theoretical and numerical aspects concerning magneto 

static shielding 

Autori: Dumitru Cazacu; E Lefter 
- A TEM cell model analysis for radiofrequency dosimetry 

improvement by computational means 

Autori: Cora Iftode; Simona Miclaus; Paul Bechet; Emanoil 
Surducan 
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Şedinţa Comitetului Director ACER  din 12.05.2011 

desfăşurată cu ocazia ATEE 2011 

Şedinţa a fost organizată cu ocazia Simpozionului 
Internaţional ATEE 2011 (ADVANCED TOPICS IN 
ELECTRICAL ENGINEERING) aflat la a 7-a ediţie în 
colaborare cu ACER şi IEEE România EMC Chapter. 

Agenda de discuţii a fost propusă de preşedintele ACER şi a 

fost acceptată în unanimitate de membrii CD prezenţi. 
Au fost discutate următoarele subiecte: 
1. Situaţia financiară a asociaţiei în anul 2010 (până la data 

desfăşurării acestei întâlniri).  
  2. Situaţia membrilor ACER(decese, pensionări, membri 

care nu au plătit cotizaţia etc).  
3. Participarea ACER la Programul POSDRU Nr./81/3.2/ 

S/58406 intitulat „Formarea profesională şi promovarea 
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utilizării noilor tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii 
angajaţilor şi managerilor de la toate nivelele din domeniul 
electrotehnic la cerinţele actuale ale pieţei muncii”.  

4. Racordarea activităţii ACER la problemele actuale ale 
domeniului.  

5. Reeditarea cărţii – Compatibilitate Electromagnetică - a 
profesorului Schwab (membru onorific ACER).  

6. Diverse 
- Informaţii despre contractul de închiriere al spaţiului 

pentru ACER (contract Nr: 6251/11.04.2008) prelungit până 
în 2014 (Act Adiţional  Nr: 23769/03.05.2011) la ICMET 

Craiova.  
- ACER va solicita schimbarea adresei sediului de 

funcţionare al ACER conform noii nomenclaturi stradale. 
(Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA).  

 
Ţinând seama de dificultăţile financiare ale perioadei 

actuale s-a propus şi acceptat ca AG a ACER să aibe loc în 
2012 cu ocazia aniversării a 15 ani de la înfiinţarea ACER. 

 
Pentru conformitate: Prof.Dr. Andrei Marinescu 
Preşedinte ACER 

 
 
 
 

Steve Jobs: Mare inventator şi mare businessman 
Jobs at Apple: Master inventor, master marketer  

 
 
 

Steve Jobs a fondat Apple Computer împreună cu un prieten 
al său din liceu într-un garaj din Silicon Valley în 1976, a fost 
înlăturat un deceniu după aceea, apoi s-a întors pentru a salva 
firma. După această revenire a sa , Apple a ajuns cea mai 
valoroasă firmă de tehnologie din lume. 

Jobs a inventat şi a comercializat cele mai elegante gadget-
uri care au transformat tehnologia de zi cu zi, de la 
calculatoare personale la iPod şi iPhone. Cultivând 
sensibilitatea faţă de o cultură în opoziţie cu cea clasică şi o 
etică minimalistă a designului, el a lansat un produs 
senzaţional după altul, chiar în contextul recesiunii de la 
sfârşitul anilor 2000 şi în ciuda  şubrezirii propriei sănătăţi. 

Jobs  a contribuit la modificarea calculatoarelor, de la o 
obsesie nesăbuită a unui pasionat la o necesitate a vieţii 
moderne la serviciu şi acasă, şi în acest proces el a schimbat 
complet nu numai tehnologia personală, dar şi industria 
muzicii şi a telefoanelor celulare. 

Poate ceea ce a avut cea mai mare influenţă a fost lansarea  
iPod în 2001, care a oferit "1000 de melodii în buzunarul 
tău." În următorii 10 ani, căştile sale albe şi controlul display-
ului prin atingere cu degetul au devenit, se pare, la fel de 
omniprezente ca ceasurile de mână. 

In 2007 a apărut iPhone cu touch screen, şi apoi „appps” 
sale, care au făcut ca telefonul să nu mai fie numai un 
dispozitiv de comunicaţie, dar şi un mijloc de a gestiona 
banii, a memora fotografii, a juca jocuri şi a naviga pe 
internet. 

Iar în 2010, Jobs a introdus iPad, un calculator all-touch, de 
dimensiunile unei tablete,  care a câştigat o largă popularitate, 
chiar dacă analiştii de piaţă au spus că de fapt nimeni nu va 
avea nevoie de aşa ceva. 

La începutul acestei luni, Apple a depăşit rapid Exxon 
Mobil, ca cea mai valoroasă firmă din America, cu acţiunile 
pe piaţa deschisă valorând mai mult decât cel al altor 
companii. 

Sub conducerea lui Jobs, firma a făcut un secret major 
pentru a construi fiecare din noile sale produse. Însuşi Jobs a 
avut o intuiţie de vrăjitor în ceea ce priveşte ceea ce doreau 
clenţii săi, şi acolo unde nu exista o cerere, el a creat un 
avantaj strategic asemănător unui cult pentru ca acea cerere să 
se ivească. 

Când vorbea la prezentările Apple, aproape totdeauna 
îmbrăcat în blugi decoloraţi, adidaşi şi  un tricou negru pe gât, 
legiuni de acoliţi de la  Apple îi sorbeau fiecare cuvânt..  Se 
mândrea adesea cu succesele de la  Apple, apoi adăuga cu 
aparentă timiditate — "Şi încă ceva" — înainte de a-şi 
prezenta ultimele sale idei ambiţioase. 

În ultimii ani, investitorii de la Apple au urmărit aceste 
apariţii şi ca nişte indicii despre sănătatea sa. 

În 2004, Jobs a dezvăluit că fusese diagnosticat cu (şi 
„vindecat” de) o formă rară de cancer pancreatic operabil, 
denumit tumoră neuroendocrină a unui grup de celule. La 
începutul lui 2009, a devenit clar că era din nou bolnav. 

Jobs şi-a luat un concediu medical de jumătate de an 
începând din ianuarie 2009, timp în care a făcut un transplant 
de ficat. În ianuarie anul acesta, a anunţat că intră iar în 
concediu medical, al treilea, pe durată nedeterminată. A 
revenit în lumina reflectoarelor pentru scurt timp în martie, 
pentru a inaugura personal a doua generaţie de iPad. 

Jobs a crescut în California, şi după terminarea liceului s-a 
înscris la Reed College în Portland, Oregon, dar a abandonat 
după un semestru. 

"Pe toată durata studiilor, economiile părinţilor mei s-au 
cheltuit pe taxele de şcolarizare ale colegiului. După şase 
luni, mi-am dat seama că nu  merită" a spus el la o ceremonie 
de la  Stanford University în 2005. "Nu aveam habar ce 
voiam să fac cu viaţa mea şi nu aveam idee cum ar fi putut 
colegiul să mă facă să-mi dau seama ce vreau ." 

Când a revenit în California în 1974, Jobs a lucrat pentru 
realizatorul de jocuri video Atari şi a participat la întâlnirile 
unui club local de calculatoare împreună cu  Steve Wozniak, 
un prieten din liceu, care era cu câţiva ani mai mare. 

Calculatorul lui Wozniak făcut în casă a atras atenţia altor 
entuziaşti, dar Jobs a văzut potenţialul acestuia mult dincolo 
de pasionaţii ai acelor vremuri. Cei doi au început Apple în 
garajul părinţilor lui Jobs, doi ani mai târziu. Prima sa creaţia 
a fost  Apple I — în esenţă, un calculator fără carcasă, 
tastatură sau monitor. 

Apple II, care a spart piaţa în 1977, a fost primul dispozitiv 
pentru mase. A devenit atât de popular, încât  Jobs avea o 
avere de  100 milioane $ până la vârsta de 25 ani.  Ziarul 
Time l-a pus pe prima pagină în 1982. 

Trei ani mai devreme, în timpul unei vizite la Xerox Palo 
Alto Research Center (PARC), Jobs a identificat din nou 
potenţialul pentru mase al unei invenţii dintr-un domeniu 
nişă: un calculator care să le permită oamenilor să acceseze 
fişiere şi programe cu ajutorul unui mouse, şi nu prin tastarea 
unei comenzi. El s-a întors la Apple şi a ordonat echpei să 
copieze ceea ce văzuse. 

Aceasta a prefigurat înclinaţia sa de a lua conceptele altor 
oameni, a le îmbunătăţi şi a le transforma în produse de un 
succes fantastic. Sub conducerea lui Jobs, Apple nu a inventat 
calculatoare, playere de muzică digitală sau telefoane 
inteligente  — ci le-a reinventat pentru cei care nu doreau să 
înveţe programarea calculatoarelor sau să înţeleagă 
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argumentele tehnice pentru ca gadget-urile lor să continue să 
funcţioneze. 

"Noi am fost totdeauna lipsiţi de ruşine în ceea ce priveşte 
furtul ideilor măreţe"  a declarat Jobs într-un interviu pentru 
serialul  PBS "Triumful tocilarilor". 

Inginerii au răspuns cu două calculatoare. Cel mai scump, 
denumit Lisa, s-a lansat la o recepţie „cool” în 1983. Un 
model mai puţin costisitor, denumit Macintosh, a „explodat” 
pe scenă în 1984. 

Mac a fost anunţat de o reclamă la campionatul Super Bowl, 
reclamă care făcea referire la romanul „1984” al lui George 
Orwell şi utiliza stilul contestatar şi original al lui Apple. În 
reclamă, truditori lipsiţi de expresie mărşăluiau prin hale 
întunecate spre un auditoriu unde o figură gen Big Brother 
citea pe un ecran mare. O femeie într-o uniformă strălucitoare 
ţâşneşte în hală şi aruncă un ciocan în ecranul care 
explodează, zăpăcind truditorii, pe când un narator anunţă 
sosirea lui Mac. 

La început, au existat probleme la Apple.  Jobs a intrat în 
conflict cu colegii, şi chiar cu CEO-ul  pe care îl făcuse să 
plece de la Pepsi şi să lucreze pentru el,  John Sculley. Şi 
după un vârf iniţial, vânzările de la Mac s-au temperat, în 
parte deoarece puţine programe fuseseră scrise pentru noua 
interfaţă grafică cu utilizatorul. 

Între timp, Microsoft a copiat abordarea  Mac şi a lansat 
Windows, depăşind Apple prin acordarea de licenţe  pentru 
software –ul său mulţimii de fabricanţi de calculatoare. 

Odată cu reducerea preţului de vânzare la Apple, conflictele 
dintre Jobs şi  Sculley au escaladat. Sculley a câştigat  în faţa 
conducerii în  1985 şi l-a scos pe Jobs din rolul său de lider al 
activităţii de zi cu zi a echipei Macintosh. Jobs a demisionat 
din postul său de preşedinte al consiliului şi a părăsit Apple 
după câteva luni. 

"Ceea ce fusese  scopul întregii mele vieţi ca adult dispăruse 
şi acest lucru era devastator pentru mine", a spus  Jobs în 
cuvântarea sa de la Stanford. "Atunci nu mi-am dat seama, 
dar faptul că am fost concediat de la Apple a fost cel mai bun 
lucru care putea să mi se întâmple vreodată.. Povara 
succesului a fost înlocuită de libertatea de a fi din nou un 
începător, mai puţin sigur asupra tuturor lucrurilor. M-a 
eliberat pentru a intra în una din cele mai creatoare perioade 
ale vieţii mele" 

El s-a implicat în alte două firme: Next, un fabricant de 
calculatoare, şi Pixar, un studio de animaţie pe calculator pe 
care l-a cumpărat de la George Lucas pentru 10 milioane $. 

Pixar, în esenţă  cea mai de succes afacere, părea la început 
o groapă fără fund  care înghiţea banii. Apoi a apărut  "Toy 
Story," primul lung metraj animat realizat pe calculator. Jobs 
s-a folosit de succesul său pentru a negocia  o tranzacţie mai 
„dulce” cu Disney pentru următoarele două filme ale lui 
Pixar. In 2006, Jobs a vândut Pixar către Walt Disney Co. 
pentru 7.4 miliarde $, devenind cel mai mare acţionar 
individual al lui Disney şi asigurându-şi un loc în Consiliul de 
Administraţie. 

La Next, s-a spus despre Jobs că era obsedat de cele mai 
mici  detalii ale calculatorului în formă de cub, insistând 
asupra perfecţiunii designului chiar şi pentru piesele interne 
ale dispozitivului. Niciodată nu s-a străduit să obţină o cerere 
mare pentru acest dispozitiv, al cărui preţ era ridicat, de la  
6.500 to 10.000 $. 

În cele din urmă el şi-a abătut atenţia spre software — o 
mişcare pe care a plătit-o mai târziu, când Apple a cumpărat 

Next pentru tehnologia sistemului său de operare, baza 
software-ului care încă se mai foloseşte la calculatoarele Mac. 

În 1996, când Apple a cumpărat Next, Apple era într- 
situaţie financiară extrem de dificilă. Pierduse mai mult de 
800 milioane $ într-un an, amânase nejustificat  acordarea de 
licenţă pentru software Mac pentru alte calculatoare şi cedase 
cea mai mare parte a cotei sale de piaţă PC-urilor care 
foloseau Windows. 

Larry Ellison, prieten apropiat al lui Jobs,  miliardar din 
Silicon Valley şi şef al Oracle Corp., a asistat public la 
cumpărarea lui Apple la începutul anului 1997 şi la 
înlăturarea conducerii acesteia. Ideea a fost un eşec, dar Jobs 
s-a angajat  peste un an ca şef interimar. 

El a criticat aspru proiectele neprofitabile, a îngustat 
domeniile de interes ale firmei  şi a decis asupra unei noi 
presiuni de marketing pentru a separa Mac de Windows, 
începând cu o campanie care să încurajeze utilizatorii de 
calculatoare să  "Gândească diferit." 

Primul nou produs Apple sub îndrumarea a sa , iMac 
colorat strălucitor, s-a lansat în 1998, şi în primul an s-au 
vândut aproximativ  2 milioane exemplare. 

Mai târziu, Jobs a eliminat cuvântul "interimar" din titlul 
său. După cum spune Tim Bajarin, care l-a întâlnit pe Jobs de 
câteva ori în timp ce acesta străbătea firma pentru Strategii 
Creatoare, el şi-a schimbat şi stilul. 

"În zilele de început, era preocupat de orice detaliu. 
Singurul lucru care se poate spune despre el este că era un fel 
de monstruozitate în domeniul controlului”. După aceea,  „în 
mod clar era mai blând şi mai matur" 

În deceniul care a urmat, Jobs făcut din nou din Apple o 
firmă profitabilă, impunând o listă impresionantă de produse 
noi.. 

Popularitatea Apple a explodat în anii 2000. iPod, tot mai 
mic şi mai elegant cu fiecare generaţie, a devenit pentru mulţi 
utilizatori de o viaţă ai Windows-ului primul lor gadget 
Apple. 

ITunes a oferit oamenilor un mod convenabil de a cumpăra 
legal muzică on line, melodie cu melodie. Pentru industria 
muzicală, a fost o binecuvântare controversată. Industria 
muzicală a găsit o manieră  de a ajunge la cunoscători ai 
Internetului care, în epoca Napster, deveneau tot mai obişnuiţi 
să descarce muzică gratis. Dar vânzările on line au grăbit 
declinul CD-urilor şi au făcut din Apple un fel de „cerber”, 
ducând la bătălii între Jobs şi directorii muzicali cu privire la 
preţ şi alte chestiuni. 

Autoritatea lui Jobs asupra iubitorilor de gadget-uri şi 
cultură pop a crescut până la punctul în care, în ajunul lansării  
iPhone's în 2007, adepţii săi credincioşi dormeau pe trotuar 
lângă magazinele Apple în vogă, pentru a avea şansa de a 
cumpăra unul. Trei ani mai târziu, la debutul lui iPad, cozile 
şerpuiau în jurul clădirilor şi în parcări, deşi oamenii aveau 
opţiunea de a comanda unul în avans. 

Fizionomia morală personală a lui Jobs— el este un iubitor 
de hrană naturală care a îmbrăţişat filozofia budistă şi New 
Age  —  a fost strâns legată de persoana publică pe care a 
conturat-o pentru  Apple. 

Apple însăşi a devenit o emblemă împotriva unei tehnologii 
comune, standardizate, care duce la produse mai ieftine — o 
viziune cinică, din partea unei firme ale cărei calculatoare 
costă de trei sau patru ori mai mult decât cele ale rivalilor. 
 
Autor: JORDAN ROBERTSON - AP Technology Writer - 
Associated Press | Wednesday, August 24, 2011 
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Noile aparate portabile pentru ECG sunt foarte aproape de noi 
Simple ECGs are just a hearbeat away 

 
 
 
 

 
 

Plessey Semiconductor a dezvoltat un senzor de potenţial 

electric care se poate folosi pentru a face o EKG folosind 

electrozi cu contact uscat,  

cu nişte aplicaţii viitoare foarte interesante 

Senzorii se folosesc de multă vreme pentru a măsura 
semnalele electrice generate de corpul uman. Inima este de 
fapt un dispozitiv care funcţionează electric, producând un 
semnal electric de câteva sute de microvolţi la fiecare bătaie. 
Semnalele creierului pot fi şi ele măsurate, înregistrându-se 
până la câteva zeci de microvolţi, şi chiar mişcarea muşchilor 
produce un semnal electric de ordinul a câtorva 
milivolţi(Fig.1) . 

 
 
Măsurarea semnalelor electrice produse de inimă produce o 
electrocardiogramă (ECG). Metoda obişnuită implică luarea 
de măsurări de la fiecare braţ şi picior al pacientului, cu până 
la 6 senzori în plus pe piept. Aplicarea senzorilor necesită 
aplicarea unui  gel conductor între senzor şi corp pentru o 
bună conectare. 
Plessey Semiconductor – cu sediul în Plymouth, UK – a 
dezvoltat un senzor de potenţial electric folosind o tehnologie 
cu licenţă de la Universitatea din Sussex, care promite să se 
facă măsurări ECG mult mai simple. Firma  a dezvoltat un de 
circuit integrat pentru senzor, şi circuitul său care se numeşte 
EPIC (Electric Potential IC). 
EPIC este în esenţă un electrometru semiconductor extrem de 
sensibil. Bazele acestei tehnologii, prin care o simplă placă 
conductoare era conectată la un amplificator de impedanţă 
ridicată pentru a măsura diferenţele de potenţial 
electric/câmpurile electrice, există de mai mult de o sută de 
ani.  Cercetătorii de la universitatea din Sussex au dezvoltat 
tehnici inteligente, care au crescut mult sensibilitatea şi au 
eliminat necesitatea unei etalonări consumatoare de timp. 
”Aveau nevoie să măsoare potenţialul electric la temperaturi 
foarte joase, aşa că aveau nevoie de ceva care să nu necesite 
etalonare” explică Derek Rye, director de marketing la 
Plessey Semiconductor. ”După aceea, şi-au dat seama că 
tehnologia avea multe alte aplicaţii.”. Plessey şi-a autorizat 
tehnologia în decembrie 2010,  şi în septembrie a anunţat că a 
dezvoltat un circuit integrat pe baza lucrărilor Universităţii.  
Tehnologia a câştigat recent Premiul anual al realizărilor C-D 
al Institutului Naţional de Microelectronică(Anglia), şi 
Plessey a dezvoltat produse demonstrative care furnizează 

rezoluţie la fel de bună sau  chiar mai bună decât electrozii 
ECG convenţionali (Fig.2). 
 

 
 
Produsul demonstrativ EPIC ECG necesită o pereche de 
senzori care se ţin în fiecare mână. EPIC lucrează  cu un 
contact uscat şi nu este nevoie de gel conductor, şi spre 
deosebire de senzorii ECG de unică folosinţă, senzorii EPIC 
pot fi curăţaţi între utilizări, economisind bani şi reducând 
deşeurile.  
MODURI DE UTILIZARE 
Senzorul EPIC are două moduri de funcţionare. Primul este 
„modul contact”,în care senzorul este în contact direct cu 
pacientul (Fig.3).  
 

 
 
Acesta este modul utilizat pentru aplicaţia ECG şi pentru alte 
măsurări, cum ar măsurarea respiraţiei şi a mişcării muşchilor. 
”Vedem şi alte aplicaţii potenţiale în domeniul 
sportului/fitnessului” spune Rye.  
Rye spune că fabricanţii de automobile au fost de asemenea 
interesaţi de tehnologie, folosind al doilea din cele două 
moduri de funcţionare – „modul la distanţă” – în care 
senzorul EPIC nu necesită un contact electric cu 
persoana/pacientul. El este suficient de sensibil pentru a 
detecta aceste semnale electrice prin îmbrăcăminte. De 
exemplu, senzorul poate fi încastrat într-o centură de 
siguranţă sau pe spatele scaunului, pentru a măsura frecvenţa 
respiratorie a şoferului şi a emite o alarmă dacă aceasta scade 
sub o anumită limită, pentru a-l împiedica pe şofer să 
adoarmă. Totuşi, aceasta nu este o aplicaţie simplă, deoarece 
hainele şi ţesăturile se pot încărca în timpul mişcării, 
generând electricitate statică. 
”Senzorul poate colecta date despre activitatea musculară 
atunci când respiraţi, şi la fel de bine şi despre activitatea 
inimii, deoarece şi muşchii generează semnale electrice” 
spune Rye. ”Întrucât respiraţia este mult mai lentă decât 
bătăile inimii, cele două semnale vor fi suprapuse. Cu o 
filtrare adecvată, puteţi obţine pulsul inimii şi fecvenţa 
respiratorie de la aceiaşi senzori”. 
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Alte aplicaţii 
Sensibilitatea excepţională a senzorului EPIC face ca multe 
alte aplicaţii să fie posibile. De exemplu, se poate folosi 
pentru a detecta prezenţa unei persoane de la o distanţă de 
câţiva metri. Câmpul electric al Pământului este distorsionat 
în jurul unui obiect conductor, cum ar fi o persoană, iar 
mişcările unei persoane schimbă câmpul electric într-un mod 
care poate fi detectat de către EPIC. 
”Acest lucru s-ar puta folosi pentru controlul gesturilor de 
bază, sau detectarea prezenţei în aplicaţii de securitate şi 
siguranţă”, spune Rye, adăugând că domeniul senzorului 
actual este de 20 m pentru detectarea unei persoane, şi că el 
poate detecta prin pereţi, atâta timp cât această persoană nu 
este conductoare, prezentând avantaj faţă de senzorii PIR 
folosiţi de obicei , care detectează radiaţia în infraroşu emisă 
de o pesoană. Rye arată că, deoarece EPIC nu este blocat de 
bariere fizice, ar putea fi utilizat pentru a detecta oameni într-
o încăpere plină de fum, înainte ca un pompier să deschidă 
uşa, cu condiţia ca aceştia să se mişte. 
Într- aplicaţie deosebit de interesantă a tehnologiei, o dovadă 
de succes a conceptului a fost dată de culegerea amprentelor 
în scopuri criminalistice. Amprentele convenţionale se 
bazează pe grăsimea pe care o lasă în urmă pielea unei 
persoane  atunci când atinge ceva dar, de fapt, de fiecare când 
atingeţi un obiect neconductor, degetul dvs. va lăsa în urmă o 
structură de sarcină electrică de forma amprentei dvs.  
În laborator, un senzor EPIC a fost mişcat peste o suprafaţă 
neconductoare (teflon) pentru a face măsurări la o matrice de 
diferite puncte cu rezoluţie foarte fină, pentru a releva 
structura de sarcină electrică lăsată în urmă de un deget 
(Fig.4). 
 

  

Această amprentă a fost măsurată folosind o formă de 
dimensiuni reduse a senzorului EPIC decât cea care s-a 
dezvoltat pentru aplicaţii ECG. Conform lui Rye, amprenta de 
sarcină electrică se descompune în timp, durând de obicei 2 – 
3 săptămâni ; de fapt, dacă se cunosc caracteristicile electrice 
ale materialului de pe care a fost luată amprenta, ar fi posibil 
să se spună cu cât timp în urmă persoana a atins obiectul 
respectiv. 
În aplicaţiile din viaţa reală, aceasta s-ar face cu o matrice de 
senzori. Rye spune că, cu noua formă a circuitului integrat al 
lui EPIC, mărimea senzorului poate fi redusă, şi acest lucru 
deschide drumul pentru construirea de matrici 100 x 100 sau 
mai mari pentru acest tip de aplicaţie. Alte aplicaţii viitoare 
ale formei matricii EPIC includ scanarea suprafeţei unui 
circuit integrat pentru distribuţia potenţialului. 
Circuitul integrat al senzorului EPIC de la Plessey este 
disponibil în prezent în două pachete diferite. Primul, numit 
PS25101, are aceiaşi formă circulară din metal sau plastic pe 
care Plessey o foloseşte pentru produsele sale demonstrative 
ECG. Al doilea PS25201, este furnizat sub o formă pătrată 
mai compactă, măsurând 10 mm pătraţi şi înaltă de 3 mm 
(Fig.5). 
 
 

 
Caracteristicile electrice ale EPIC 

- un amplificator cu impedanţă de intrare ultra 
ridicată, cu rezistenţă de intrare în domeniul 1015Ω 

- capabil să măsoare potenţialul electric spaţial sau 
câmpurile electrice 

- cuplaj capacitiv non-contact foarte slab, cu 
capacitate de intrare în jur de 10-17F 

- tensiunea de zgomot la intrare este < 30 nV/√Hz 
(pentru f > 10 Hz) 

- lărgimea de bandă cvasi c.c. la > 200 MHz  
- consum foarte mic de putere: prima soluţie de circuit 

integrat de la Plessey consumă în jur de 35 mW 
 
Autor: Sally Ward-Foxton 
Sursa: Electronic Specifier Design, Decembrie 2011 
www.electronicspecifier.com 
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