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MANUAL DE UTILIZARE 
 

ANALIZOR ELECTROSMOG 
PENTRU RADIAȚII DE ÎNALTĂ 

FRECVENȚĂ GIGAHERTZ HF32D 
Cod produs: 100320 

 

 
 

Analizor radiații de înaltă frecvență pentru 
frecvențe de la 800 MHz până la 2,5 GHz. 

 
Ediția 4.5.1  
Manualul de utilizare este permanent actualizat, optimizat și 
completat.  
Vă rugăm să citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a 
începe să folosiți produsul.  
Manualul include informații importante privind utilizarea, siguranța 
și întreținerea aparatului. 
În plus manualul include instrucțiuni utile legate de acuratețea în 
măsurători.  

 

Tehnică profesională 
Analizoarele electrosmog de la GIGAHERTZ SOLUTIONS 
impun noi standarde în tehnica măsurătorilor radiațiilor de 
înaltă frecvență. Pe lângă standarde profesionale în tehnica 
măsurătorilor, aparatele dispun și de un excelent raport 
preț-calitate. Toate aceste îmbunătățiri au fost posibile dato-
rită utilizării consecvente a unor componente inovative, par-
țial patentate și a celor mai moderne procedee de fabricație. 
Aparatul realizează măsurători de înaltă calitate pentru 
radiațiile de înaltă frecvență în intervalul 800 MHz – 2,5 GHz. 
Acest interval este folosit cu precădere de diverse echipa-
mente digitale wireless, precum telefoane mobile, telefoane 
fără fir, cuptoare cu microunde, precum și de standardele 
UMTS și Bluetooth.  
Vă mulțumim pentru încrederea acordată odată cu 
achiziționarea modelului HF32D. Suntem siguri că vă veți 
bucura din plin de serviciile oferite de aparatul nostru.  
Compania noastră colaborează cu firmele partenere pentru 
a vă pune la dispoziție seminare ce vă vor ajuta să utilizați în 

mod optim tehnica noastră de măsurători, cu scopul de a 
beneficia de soluții de protecție eficiente contra radiațiilor.  
Dacă apar probleme vă rugăm să ne contactați! Vă vom 
ajuta cu rapiditate, eficiență și competență.  
 

Instrucțiuni de siguranță 
Vă rugăm să citiți în întregime manualul de utilizare înainte 
de a începe să folosiți produsul.  
Manualul include informații importante privind utilizarea, 
siguranța și întreținerea aparatului. 
Feriți aparatul de măsură de contactul cu apa și nu-l utilizați 
în ploaie. Curățați aparatul numai la exterior folosind o cârpă 
ușor umezită. Nu folosiți soluții de curățare sau sprayuri.  
Înainte de a curăța aparatul sau înainte de a deschide carca-
sa acestuia opriți produsul și decuplați toate cablurile legate 
la aparat. Produsul nu include părți componente care să 
necesite întreținere din partea unei persoane nespecializate.  
Din cauza rezoluției mari a aparatului de măsură componen-
tele electronice sunt sensibile la căldură, șocuri și atingere. 
Nu lăsați aparatul în plin soare sau lângă o sursă de căldură; 
nu lăsați aparatul să cadă pe jos și nu deschideți carcasa 
acestuia pentru a manipula componentele aparatului.  
Nu folosiți aparatul de măsură decât în scopul pentru care a 
fost construit. Nu folosiți decât accesoriile incluse în colet 
sau recomandate.  
 

Funcțiile și elementele de control 
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Partea de înaltă frecvență (HF) a carcasei aparatului de 
măsură este ecranată contra interferențelor prin interme-
diul unei carcase interne din tablă instalată la intrarea 
antenei (factor ecranare cca. 35 – 40 dB).  
 

1) Mufa de conexiune pentru cablul antenei. Antena se 
introduce în fanta în cruce din partea frontală a 
aparatului de măsură. 

2) Selector pentru unitatea de măsură afișată pe ecran. 
Majoritatea valorilor limită sunt indicate în µW/m² 
(poziția inferioară a comutatorului).  
Unitatea de măsură selectată apare în stânga pe display 
sub forma unei mici histograme.  
Atenție: comutarea unităților de măsură nu modifică 
sensibilitatea sau domeniul de măsură, ci numai unitatea 
de măsură afișată! 
Oferta noastră include și un atenuator pentru extinderea 
în sus a domeniului măsurători cu un factor de 100 
(pentru radiații HF foarte puternice). Vezi datele de 
contact din acest manual.  

3) Întrerupător on/off. În poziția de sus a întrerupătorului 

 se activează semnalul acustic, cu un volum sonor pro-
porțional cu puterea câmpului (“efect contor Geiger”).  

 

Aparatul este echipat cu funcție de oprire automată.  
Aparatul se oprește automat după 30 de minute pentru a 
economisi rezervele de energie ale bateriei. Dacă apare 
simbolul “low batt.” care indică baterie descărcată, atunci 
aparatul se va decupla după 2 – 3 minute pentru a evita 
descărcarea profundă a bateriei.  
 

Conținut colet 
 Aparat de măsură 
 Antenă cu cablu de antenă, se poate conecta 
 Baterie alcalină 9 V (în aparat) 
 Manual de utilizare  
 

Pregătirea aparatului de măsură 
Conectarea antenei 
Înșurubați conectorul în unghi al cablului antenei în mufa din 
dreapta sus de pe aparatul de bază. Strângeți cu degetele – 
nu folosiți unelte pentru că veți distruge filetul.  
Această conexiune SMA cu contacte aurite este conexiunea 
industrială HF de cea mai înaltă calitate pentru această 
dimensiune. 
Verificați cu atenție poziția fixă a conectorului în vârful 
antenei. Nu desfaceți această conexiune.  
Introduceți antena în fanta în formă de cruce din partea 
frontală rotunjită a aparatului. Pentru a putea instala 
„relaxat” cablul antenei, sub forma unui arc între antenă și 
mufa antenei la baza aparatului de măsură, desfaceți un pic 
conexiunea cu șurub a mufei pentru a putea orienta cablul.  
Important: nu îndoiți cablul antenei! 
Antena poate fi conectată în partea frontală a aparatului de 
măsură, dar ea poate fi folosită și cu mâna liberă. În acest 
din urmă caz aveți grijă să nu atingeți cu degetul primul 
rezonator sau traseul conductorilor de pe antenă. De aceea 
recomandăm să apucați antena mult în spate. Pentru 
măsurători de precizie nu țineți antena cu mâna, ci instalați-
o în suportul din partea frontală a aparatului de măsură. 
În mânerul celor două conectoare ale cablului antenei există 
mici tuburi de ferită pentru optimizarea caracteristicilor 
antenei.  

Dacă tuburile de ferită se desprind în timp, atunci ele pot fi 
fixate la locul lor folosind orice tip de adeziv. 
 

Verificarea tensiunii bateriei 
După ce în centrul displayului apare simbolul „Low batt” în 
poziție verticală, înseamnă că aparatul nu mai poate realiza 
măsurători acurate. Înlocuiți bateria. 
Dacă nu se mai afișează nimic pe display verificați contactele 
bateriei, respectiv înlocuiți bateria (vezi cap. „Înlocuirea 
bateriei”).  
Atenție: dacă folosiți acumulatori țineți cont de faptul că 
aceștia au o capacitate mult mai limitată comparativ cu 
bateriile alcaline. 
 

Observație 
Fiecare operație de comutare (de ex. schimbarea domeniului 
măsurători) suprasolicită pentru scurt timp aparatul, ceea ce 
este reprezentat pe display. 
 

Aparatul de măsură este acum pregătit de funcționare. În 
capitolul următor vă prezentăm principiile de bază în 
măsurarea radiațiilor HF. Citiți neapărat acest capitol, mai 
ales dacă nu sunteți familiarizat cu acest domeniu. În caz 
contrar în măsurători se pot strecura erori grave.  
 

Caracteristicile radiațiilor de înaltă frecvență... 
Preambul: Pentru informații de bază privind tematica 
„electrosmogul cauzat de radiațiile de înaltă frecvență” vă 
rugăm să consultați vasta literatură de specialitate din 
domeniu. În acest manual ne vom concentra însă asupra 
caracteristicilor de maximă importanță pentru măsurătorile 
din aplicațiile casnice.  
Atunci când radiația de înaltă frecvență din intervalul de 
frecvențe menționat atinge suprafața unui material: 

1. ea penetrează materialul 
2. este parțial reflectată 
3. este parțial absorbită.  

Toate aceste fenomene depind însă de tipul de material, 
grosimea acestuia și frecvența radiației de înaltă frecvență. 
De aceea, materiale precum de ex. lemnul, rigipsul, 
acoperișurile și ferestrele pot fi ușor penetrate de radiații.  
La adresa web www.ohne-elektrosmog-wohnen.de veți găsi un 
document foarte bine realizat privind efectul de ecranare al 
diferitelor materiale de construcții, precum și foarte multe sfaturi 
legate de reducerea radiațiilor. 
Raportul de cercetare „Reducerea radiațiilor de înaltă frecvență – 
materiale de construcție și materiale ecranatoare” a dr. Moldan / 
prof. Pauli (www.drmoldan.de) este permanent actualizat și 
include date exacte referitoare la factorul de ecranare al diferitelor 
materiale de construcție.  

 

Distanța minimă 
Radiațiile de înaltă frecvență pot fi măsurate cantitativ cu 
precizie numai de la o anumită distanță față de sursa de 
radiații („câmp extern”) folosind unitatea de măsură 
standard „densitatea liniilor de câmp” (W/m²). Pentru 
acuratețe în măsurători aparatul HF32D trebuie ținut la o 
distanță minimă de 2 metri până la sursa de radiații.  
Explicație: În câmpul de apropiere nemijlocită puterea 
câmpului electric și puterea câmpului magnetic se măsoară 
separat (ceea ce înseamnă că aceste valori nu pot fi obținute 
una din alta). Pentru câmpul la depărtare aceste valori pot fi 
convertite între ele, fiind exprimate de obicei ca densitatea 
liniilor de câmp în W/m² (respectiv µW/m² sau mW/m²).  
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Polarizarea  
Atunci când radiația de înaltă frecvență este emisă ea este 
„polarizată” de-a lungul traseului, ceea ce înseamnă că 
undele circulă fie în plan orizontal, fie în plan vertical. În 
domeniul relevant pentru telefonia mobilă ele se transmit 
de obicei în plan vertical la 45 de grade. Datorită reflexiei și 
poziției spațiale a telefoanelor mobile sunt posibile și alte 
nivele de polarizare. De aceea măsurați întotdeauna cel 
puțin planul vertical și cel de 45 de grade. Antena măsoară 
nivelul polarizat vertical, dacă partea superioară a aparatului 
de măsură (display) este poziționată orizontal.  
 

Variații geografice și temporale 
Datorită reflexiilor – care filtrează parțial frecvențele – se 
poate ajunge la fenomenele de amplificare sau diminuare 
punctuală a radiațiilor de înaltă frecvență, în special în 
interiorul clădirilor. În plus, marea majoritate a emițătorilor 
și telefoanelor mobile emite cu valori diferite ale puterii de 
emisie în timpul zilei, respectiv pentru perioade lungi de 
timp.  
Toți acești factori influențează măsurătorile și în special 
procedura de măsurare și impun necesitatea repetării 
măsurătorilor.  
 

...și consecințele în realizarea măsurătorilor 
Dacă doriți să realizați măsurători ale radiațiilor HF într-o 
clădire, o locuință sau un teren vă recomandăm să notați 
rezultatele individuale pentru a putea obține în final un 
tablou complet al situației globale.  
La fel de important este să repetați măsurătorile de mai 
multe ori. Prima dată reperați măsurătorile la diferite 
momente ale zilei și în diferite zile ale săptămânii pentru a 
putea măsura și variațiile care pot fi extrem de mari. Apoi 
măsurătorile trebuie repetate ocazional pe perioade mai 
lungi de timp, căci situația se poate schimba uneori 
semnificativ în timpul nopții. De asemenea, diminuarea 
minimă accidentală a antenei emițătoare cu câteva grade, 
de ex. la montarea pe turnul de telecomunicație, poate avea 
un efect semnificativ. Factorul cel mai important este însă 
viteza cu care sunt transmise azi undele în telecomunicație. 
La toate acestea se adaugă intenția de a extinde rețeaua 
UMTS, ceea ce va duce la creșterea semnificativă a nivelului 
de radiații, deoarece în jurul stațiilor de bază UMTS rețeaua 
va fi mult mai densă comparativ cu rețelele actuale GSM. 
Dacă doriți să măsurați radiațiile din spațiile interioare vă 
recomandăm să realizați prima dată o măsurătoare în afara 
clădirii, în toate direcțiile. Dacă este nevoie puteți realiza 
această măsurătoare de la fereastra deschisă. În acest fel 
veți obține primele informații legate de „densitatea HF” a 
clădirii, dar și de posibilele surse de radiații din interiorul 
clădirii (de ex. telefoane DECT, inclusiv de la vecini). 
În plus, în cazul unei măsurători în spațiile interioare trebuie 
întotdeauna să țineți cont de faptul că nu veți putea atinge 
decât un anumit nivel de precizie, pe de o parte din cauza 
tehnicii măsurători folosite, iar pe de altă parte din cauza 
lipsei de spațiu care generează „unde statice”, reflexii și 
anulări de unde. Teoretic măsurătorile HF cantitative precise 
se pot obține numai în condițiile așa-numitului „câmp liber”. 
În realitate radiațiile de frecvență înaltă pot fi măsurate și în 
spațiile interioare, căci la urma urmei pentru aceste spații 
avem nevoie de valorile măsurate. În scopul de a menține la 
un nivel cât mai mic imprecizia măsurătorilor respectați 
toate instrucțiunile referitoare la realizarea măsurătorilor. 

Așa după cum s-a menționat deja în preambul valorile 
măsurate pot varia puternic în urma unor modificări minore 
ale poziției de măsurare (deviațiile sunt de obicei mai mari 
decât la frecvențele joase). Vă recomandăm să luați în 
considerare valoarea locală maximă măsurată în spațiul 
respectiv pentru a evalua nivelul de radiații, chiar dacă acest 
loc nu corespunde exact cu punctul de măsurare, de ex. la 
capul patului, locul unde vă puneți capul când dormiți. 
Motivul: cele mai mici modificări ale mediului înconjurător 
pot duce la schimbări majore ale densității liniilor de câmp. 
Valoarea măsurată este influențată deseori chiar de 
persoana care realizează măsurătorile. De aceea o valoare 
măsurată mai mică în locul relevant poate fi mult mai mare 
dacă este măsurată în ziua următoare. În schimb valoarea 
maximă locală se modifică numai dacă se schimbă ceva la 
sursa de radiații, fiind astfel o valoare reprezentativă pentru 
evaluarea nivelului de radiații. 
Descrierea care urmează se referă la măsurătorile de emisie, 
adică măsurarea densității liniilor de câmp relevantă pentru 
compararea valorilor limită. 
O altă utilizare a aparatului de măsură este identificarea 
cauzelor radiațiilor, respectiv – și mai important – găsirea 
soluțiilor și procedurilor efective de ecranare, adică măsura-
rea radiațiilor. În acest sens veți avea nevoie de antena 
LogPer inclusă în colet. La sfârșitul acestui capitol, într-o 
secțiune specială, vă prezentăm procedura de stabilire a 
măsurilor de ecranare.  
 

Realizarea măsurătorilor pas cu pas 
Observație preliminară privind antena 
În principiu antenele logaritmic-periodice sunt de două 
tipuri: 

- optimizate drept antene cadru (unghi de divergență 
mic – caracteristică optimă direcție / parametrii 
măsurători mai puțin buni).  

- optimizate drept antene exterioare (unghi de 
divergență mare – caracteristici optime măsurători / 
caracteristică medie direcție).  

Antena inclusă în colet oferă un compromis echilibrat între 
caracteristici măsurători excelente și caracteristici pentru 
direcție foarte bune. De aceea aparatul poate determina cu 
fiabilitate direcția de incidență a radiațiilor – condiția de 
bază în eliminarea efectului negativ al radiațiilor. 
Important: Deoarece antena este ecranată înspre partea 
inferioară pentru a se reduce influența pământului, țintiți cu 
vârful antenei la cca. 10° dedesubtul obiectul de măsurat 
pentru a evita erorile din zona valorilor limită (dacă măsurați 
obiecte aflate mai sus, de ex. turnul de telecomunicație, 
țineți antena în plan orizontal (vezi schița).  

 
 

Pentru a obține valoarea de 10° țintiți din marginea superi-
oară frontală a aparatului de măsură spre vârful celui mai 
mic rezonator. Câteva grade în plus sau în minus nu modifică 
cu nimic acuratețea măsurătorii. „Linia de țintit” este 
marcată pe antenă. 
Procedura concretă pentru obținerea unei măsurători 
acurate este descrisă în detaliu puțin mai jos. 
Neobișnuita antenă logaritmic-periodică inclusă în colet face 
obiectul unui brevet de patentare. Antena permite 
separarea foarte bună a nivelului de polarizare orizontal și 
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vertical și dispune de o caracteristică de frecvență mult mai 
bună („ondulație” mult mai redusă) comparativ cu antenele 
logaritmic-periodice standard. (Pentru profesioniști: În 
măsurătorile dificile din punct de vedere tehnic pentru 
nivelul vertical de polarizare antena este mult mai bine 
ecranată față de influența negativă a pământului).  
Pe display apare întotdeauna densitatea liniilor de câmp în 
locul de măsurare, în direcția în care indică antena (mai 
precis: raportat la volumul integral al „lobului antenei”).  
Antena logaritmic-periodică este optimizată pentru 
intervalul de frecvențe 800 MHz – 2500 MHz (=2,5 GHz). 
Acest interval cuprinde frecvențele de telefonie mobilă 
GSM900 și GSM1800, telefoanele fără fir ce folosesc 
standardul DECT, frecvențele de telefonie mobilă ce folosesc 
standardul UMTS, WLAN și Bluetooth, anumite frecvențe 
radar, precum și alte benzi de frecvență cu utilizare comerci-
ală (evident puteți testa și densitatea radiațiilor cuptoarelor 
cu microunde). Toate aceste surse de radiație sunt digitale și 
pulsatile și sunt au relevanță biologică în medicină.  
Pentru a putea măsura optim aceste surse de radiații 
importante pentru sănătatea umană a fost limitat în jos (la 
cca. 800 MHz) domeniul de frecvențe al antenei, ceea ce 
înseamnă că frecvențele mai joase sunt suprimate. În plus, 
fenomenul de suprimare al frecvențelor mai joase este 
amplificat de filtrul de înalte (800 MHz) integrat în antenă. În 
acest fel se evită erorile de măsurători cauzate de surse de 
radiații precum televiziunea, radioul sau radiotelefonia.  
Pentru a putea măsura cantitativ și frecvențele mai mici de 
800 MHz Gigahertz Solutions are în ofertă modelele HFE35C 
și HFE59B cu antene active, orizontal izotrope, de bandă 
foarte largă.  
 

Măsurătorile preliminare 
Scopul măsurătorilor preliminare este obținerea unei priviri 
de ansamblu asupra situației. În acest caz valorile numerice 
efective au o importanță secundară și de aceea cel mai 
simplu este să folosiți metoda semnalului acustic proporțio-
nal cu puterea câmpului (comutatorul funcționare în poziția 

).  
 

Metoda măsurătorilor preliminare 
Verificați aparatul de măsură și antena așa după cum este 
descris în capitolul „Pregătirea aparatului de măsură”.  
Radiațiile pot fi diferite în variate puncte și din diferite 
direcții. Deoarece la radiațiile de înaltă frecvență puterea 
câmpului se schimbă mult mai repede în interior decât la 
radiațiile de joasă frecvență, nu este posibil și de fapt nici nu 
este necesar să măsurați radiațiile în toate punctele și din 
toate direcțiile. 
Fiindcă nu este vorba despre o măsurătoare cantitativă, ci 
de una calitativă, orientativă privind situația globală puteți 
demonta antena din partea superioară a aparatului (apucați 
aparatul din spate); modificați nivelul de polarizare al ante-
nei (vertical sau polarizare 45°) numai din articulația mâinii. 
La fel de bine puteți roti întreg aparatul cu antena montată. 
Deoarece la măsurătorile preliminare nu este nevoie să 
analizați displayul, ci numai să urmăriți semnalul acustic, 
puteți merge lent cu pași mici mișcând permanent antena, 
respectiv aparatul de măsură cu antena conectată, în toate 
direcțiile camerei examinate, respectiv spațiului exterior 
pentru a obține rapid o privire de ansamblu. Pivotarea în sus 
sau în jos a aparatului de măsură poate duce la rezultate 
spectaculoase, în special în spațiile interioare.  

Așa cum s-a menționat deja: măsurătorile preliminare nu 
oferă rezultate exacte, ci doar identifică zonele în care 
există valori locale de vârf.  
 
Măsurătorile cantitative (numerice) 
După ce ați identificat pozițiile de măsurare propriu-zise 
folosind procedeul descris în capitolul anterior, acum puteți 
realiza măsurătorile cantitative precise. 
Valoarea măsurată ce apare pe display este așa-numita 
„valoare de vârf” pentru densitatea liniilor de câmp și 
corespunde reprezentării stipulate pentru valoarea 
măsurată.  
Atunci când aparatul se află în regim de suprasaturație (în 
stânga pe display apare „1”) folosiți atenuatorul DG20 
(disponibil drept accesoriu) pentru a modifica sensibilitatea 
aparatului cu un factor de 100. În acest caz multiplicați cu 
100 valoarea afișată pe ecran pentru densitatea liniilor de 
câmp.  
 
Măsurători cantitative: 
Determinarea nivelului total de radiații 
Reinstalați antena pe aparatul de măsură, deoarece 
repartizarea greutății în spatele aparatului de măsură are 
influență asupra măsurătorilor. Aparatul trebuie ținut cu 
brațul ușor întins, mâna fiind în spatele carcasei.  
Apoi modificați poziția aparatului de măsură în domeniul 
valorii locale maxime pentru a putea măsura densitatea 
efectivă a liniilor de câmp (adică valoarea numerică). Cum 
anume: 

- prin pivotarea aparatului spre toate punctele cardinale 
pentru a determina direcția principală a radiației. În 
clădirile cu mai multe etaje pivotați aparatul și în sus 
sau în jos. În acest sens folosiți articulația umărului pe 
care o rotiți la stânga și la dreapta, dar pentru radiațiile 
din spate trebuie să vă poziționați în spatele aparatului.  

- prin rotirea spre stânga sau dreapta până la 90° de-a 
lungul axului de lungime al aparatului pentru a 
determina nivelul de polarizare al radiației 

- prin modificarea poziției de măsurare (și a „punctului 
de măsurare”) pentru a nu măsura din întâmplare într-
un punct în care radiațiile se anulează.  

Anumiți producători de analizoare sunt de părere că 
măsurarea efectivă a densității liniilor de câmp se obține 
prin măsurători pe trei axe și însumarea valorilor obținute. 
Această metodă este complet inutilă în cazul antenelor 
logaritmic-periodice, de altfel la fel ca și pentru antenele tijă 
sau cele telescopice.  
Concepția comun acceptată este folosirea valorii maxime 
care provine din direcția celui mai puternic câmp, pentru a 
compara valorile limită.  
În cazurile individuale, în care de ex. un telefon DECT instalat 
în casă reprezintă o sursă similară de radiații ca și un turn de 
telecomunicație instalat în exterior, s-ar putea să fie util să 
măsurați prima dată valoarea „din exterior” cu echipamentul 
DECT scos din funcțiune, apoi radiațiile emise de echipamen-
tul DECT; în final folosiți pentru comparație suma celor două 
valori. La momentul actual nu există o metodă definită 
oficial, deoarece conform instituțiilor de normare (așa cum a 
fost deja precizat) măsurătorile cantitative fiabile și repro-
ductibile sunt posibile numai în condițiile unui „câmp liber”.  
Pentru a compara cât mai exact valorile limită puteți 
multiplica valoarea afișată cu factorul 4 și folosi rezultatul 
obținut drept bază pentru comparație. Această metodă este 
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folosită de mulți experți din domeniul biologiei habitatului, 
în special în cazurile în care aparatul de măsură folosește 
întreg intervalul de toleranță specificat pentru valorile 
minime, existând astfel pericolul de a se măsura o valoare 
pentru radiații mult mai mică decât cea reală. În acest 
context trebuie precizat că dacă aparatul de măsură 
folosește întreg intervalul de toleranță specificat pentru 
valorile maxime, atunci valoarea măsurată va fi mult mai 
mare decât cea reală.  
La o primă privire s-ar părea că factorul de nesiguranța în 
măsurători este foarte mare, dar totul devine relativ dacă 
ținem cont de faptul că și analizoarele de spectru 
profesionale pornesc de la factorul 2.  
Raportul dintre nivelul minim și maxim de radiații al unei 
stații de bază de telefonie mobilă este de obicei 1:4. Dar 
deoarece nu se poate stabili cu exactitate solicitarea stației 
de bază în momentul măsurătorii, încercați să realizați 
măsurătorile la o oră în care radiațiile sunt minime 
(dimineața foarte devreme, de ex. între orele 3 și 5, 
duminica se poate și mai târziu), căci numai în acest fel 
puteți evalua corect nivelul maxim de radiații; apoi înmulțiți 
valoarea obținută cu 4. Așa după cum a fost descris și în 
capitolul anterior puteți calcula o cotă de siguranță generală 
pentru riscul de „saturație”, dar există posibilitatea de a 
evalua radiațiile la un nivel prea mare.  
 
Măsurători cantitative:  
Studiu de caz UMTS 
Semnalul UMTS are aceleași caracteristici ca și „zgomotul 
alb” și de aceea trebuie să fie analizat într-un mod special. 
Pentru a măsura semnalul UMTS mențineți aparatul de 
măsură în direcția principală de emisie a semnalului UMTS 
timp de 1 până la 2 minute. Această durată de măsurători 
este necesară pentru a obține valori reale, deoarece din 
cauza caracteristicilor semnalului UMTS pot să apară foarte 
rapid fluctuații pozitive sau negative cu un factor de 3 până 
la 6.  
Atenție: 

- Semnalul UMTS poate fi subevaluat cu până la un 
factor 5. Pentru măsurători UMTS (foarte complexe din 
punct de vedere tehnic) optime, compania Gigahertz 
Solutions are în ofertă analizoarele HF HF58B-r și 
HF59B.  

 
Măsurători cantitative:  
Studiu de caz radar  
Pentru navigația aeriană și maritimă există o antenă 
emițătoare ce se rotește foarte lent și care emite un fascicul 
foarte dens, compact. De aceea acest tip de radiație poate fi 
măsurat – dacă semnalul este suficient de puternic - numai 
din două în două secunde pentru fracțiuni de secundă, ceea 
ce reprezintă o situație cu totul deosebită în tehnica 
măsurătorilor. 
Pentru a obține rezultate cât mai exacte atunci când 
aparatul identifică acustic un semnal radar (un bip scurt, 
care în cazurile extreme se repetă la fiecare 12 secunde sau 
chiar mai des din cauza reflexiilor) recomandăm următoarea 
procedură: 
Setați comutatorul „evaluare semnal” pe „valoarea de vârf”. 
Căutați un loc pentru măsurători în care nu există pe cât 
posibil alte surse de radiații în afară de semnalul radar.  
Apoi după mai multe scanări ale semnalului radar citiți 
valoarea cea mai mare afișată pe display. Din cauza ratei 

foarte mici de refresh a displayului valoarea este afișată o 
perioadă foarte scurtă de timp și în plus cu oscilații foarte 
mari. Valoarea relevantă este cea mai mare valoare 
măsurată. De obicei această valoare se înscrie în marginea 
inferioară a valorilor de toleranță specificate. În cazurile 
extreme la anumite tipuri de radar ce poate afișa o valoare 
mai mică cu un factor de până la 10. Pentru a obține 
comparații cât mai exacte ale valorilor limită multiplicați 
valoarea măsurată cu un factor de 10.  
Modelele HF58B-r și HF59B au integrat un circuit patentat și 
optimizat pentru măsurarea semnalelor radar (așa-numita 
lățime de bandă video). Aceste modele afișează valoarea 
măsurată după prima scanare a semnalului radar folosind 
funcția “Menținere valoare de vârf”. 
Atenție: există sisteme radar care funcționează cu frecvențe 
și mai înalte, ce nu pot fi măsurate de acest aparat.  
 
Măsurători cantitative:  
Identificarea punctelor de incidență HF  
Înainte de orice trebuie să eliminați sursele de radiații care 
se găsesc în aceeași încăpere (telefoane DECT etc.). Radiația 
HF rămasă trebuie să provină din exterior. Pentru a putea 
determina măsurile necesare de ecranare este important să 
stabiliți zonele din pereți (cu uși, ferestre, rame de 
fereastră), tavane și podele prin care pătrunde radiația HF. 
În acest sens nu vă recomandăm să stați în centrul camerei 
și să vă învârtiți de jur-împrejur, ci să măsurați cât mai 
aproape de suprafața pereților/tavanelor/podelelor ținând 
aparatul orientat spre exterior(*), căci numai în acest fel 
puteți delimita cu precizie pozițiile de penetrare ale 
radiațiilor HF. Caracteristica de localizare a antenelor LogPer 
scade proporțional cu creșterea frecvențelor, iar fenomene-
le de supraînălțare și anulare a undelor, complet imprevizi-
bile în spațiile interioare, fac dificilă, ba chiar imposibilă 
localizarea precisă a radiațiilor din centrul unei încăperi.  
 

(*) Atenție: Din această poziție nu este posibilă decât o 
comparație relațională a valorilor măsurate.  
 

Procedura de urmat este ilustrată de schița de mai jos, 

 
Figura: Schiță pentru orientarea precisă a antenelor.  
 

Măsurile necesare pentru ecranare trebuie să fie definite de 
către un specialist și să fie realizate pe o suprafață cât mai 
mare.  
 

Valori limită, valori recomandate și valori 
preventive 
Valori preventive recomandate pentru spațiile de dormit în 

cazul radiațiilor pulsatile 
sub 0,1 µW/m² 

(standard pentru tehnica măsurătorilor în clădiri SBM 2003: 
“valoare normală”) 

sub 1 µW/m² („pentru spații interioare“) 
(Sanepid Salzburg) 

 

Valorile limită oficiale în Germania sunt mult mai mari față 
de valorile recomandate de medici, experți în biologia 
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habitatului, instituții de cercetare științifică sau alte țări. De 
aceea aceste valori limită sunt criticate vehement, însă ele 
reprezintă condiția de bază pentru procedurile de autorizare 
etc. Valoarea limită depinde de frecvență și se ridică la 4 – 
10 W/m2 în intervalul de frecvențe specificat (1W/m² = 
1.000.000µW/m²); ea se bazează pe valorile medii obținute 
– ce sunt minimalizate conform experților în biologia 
habitatului. La fel de criticate sunt și valorile limită oficiale 
ale altor țări și ale ICNIRP (International Commission on 
NonIonizing Radiation Protection), precum și neglijarea așa-
numitelor efecte non-termice. Acestea sunt explicate 
“oficial” într-un raport al Departamentului Federal din 
Elveția pentru mediu, păduri și agricultură din 23.12.1999. 
Aceste valori sunt mult mai mari decât domeniul de 
măsurători al aparatului, deoarece acesta este optimizat să 
afișeze cât mai exact valorile relevante pentru recomandă-
rile privind biologia habitatului. 
“Standardul tehnicii măsurătorilor în biologia habitatului”, 
pe scurt SBM 2003, face deosebirea între următoarele nivele 
(valori de vârf): 
Valori orientative pentru biologia habitatului conform SBM-
2003 

Valori  
în µW/m² 

normal variație 
ușoară 

anomalie 
puternică 

anomalie 
gravă 

pulsatil < 0,1 0,1 - 5 5 - 100 > 100 
nepulsatil < 1 1 - 50 50 - 1000 > 1000 

 

Institutul pentru mediu și protecția mediului din Germania 
(BUND) propune o valoare limită de 100 µW/m² în spațiile 
exterioare; pornind de la faptul că materialele de construcție 
au efect de ecranare (cu excepția structurilor de construcție 
uscate), ceea ce înseamnă că în interior valoarea ar trebui să 
fie mult mai mică.  
În februarie 2002 Sanepidul landului Salzburg a propus pe 
baza “rezultatelor empirice din ultimii ani” o scădere a 
valorii limită de 1000 µW/m², și anume pentru spațiile 
interioare o valoare de 1 µW/m², iar pentru spațiile 
exterioare valoarea de 10 µW/m².  
Institutul ECOLOG din Hanovra recomandă pentru spațiile 
exterioare valoarea de 10.000 µW/m². Această valoare este 
mult mai mare comparativ cu recomandările experților din 
biologia habitatului și reprezintă a formulă de compromis a 
institutului ce are scopul de a fi acceptată și de către 
industrie și totodată de a impune opiniei publice o valoare 
limită oficială. Autorii au constatat că: 
- această valoare se bazează pe nivelul maxim de radiații al 

surselor de emisie. Valorile măsurate reale trebuie 
privite mult mai critic, deoarece de regulă nu se poate 
preciza nivelul de solicitare real al unui emițător.  

- nu mai mult de o treime din această valoare ar trebui să 
provină de la un emițător individual 

- experiențele și cunoștințele vaste ale experților din 
medicină și biologia habitatului referitoare la efectul 
negativ al unui nivel mult mai mic de radiații nu pot fi 
folosite pentru a determina valorile limită, deoarece nu 
există studii adecvate care să prezinte aceste rezultate. 
Concluzia autorilor: „Este nevoie urgentă de cercetarea 
științifică a acestor informații“. 

- nu se poate ține cont de toate efectele la nivel celular 
menționate în literatura de specialitate (…), deoarece 
potențialul lor dăunător nu poate fi evaluat cu 
certitudine. 

În concluzie încă o confirmare a valorilor preventive mult 
sub valorile limită oficiale.  

Observație pentru utilizatorii de telefoane mobile: 
Recepția fără efecte negative a semnalului de telecomuni-
cație este posibilă și la o valoare mult mai mică pentru 
densitatea liniilor de câmp decât valoarea orientativă severă 
impusă de SBM pentru radiațiile pulsatile, și anume 0,01 
0,01µW/m².  
 

Analize suplimentare 
Pentru a extinde în sus domeniul de măsurători oferta 
noastră include un atenuator pentru acest aparat de măsură 
(vezi cap. „Măsurători cantitative”).  
 

Aparate de măsură pentru gama de frecvențe mai joase 
Pentru a măsura frecvențele ce încep cu valoarea de 27 MHz 
(printre altele wireless CB, televiziune și radio digital, TETRA 
etc.) puteți apela la modelele HFE35C și HFE59B.  
 

Aparate de măsură pentru frecvențe de până la 6 GHz  
Pentru analiza frecvențelor și mai înalte (max. cca. 6 GHz, 
adică WLAN, WMAX și frecvențele radar aeriene, relee cu 
microunde) avem în lucru un prototip de aparat de măsură 
pentru frecvențele de bandă largă (începutul anului 2006).  
 

Aparate de măsură pentru gama de frecvențe joase  
În domeniul radiațiilor de joasă frecvență (rețeaua de 
curent, rețeaua electrificată feroviară, inclusiv undele armo-
nice artificiale) avem în lucru o paletă largă de aparate de 
măsură la prețuri accesibile, ce dispun însă de standarde 
profesionale.  
 

Consultați datele noastre de contact de la finalul acestui 
manual de utilizare.  
 

Alimentarea 
Înlocuirea bateriei 
Compartimentul baterii se află în partea inferioară a 
aparatului. Pentru a deschide compartimentul apăsați 
săgeata cu striații și trageți de capac spre partea frontală 
inferioară a aparatului pentru a-l demonta. Bateria apasă 
prin materialul spumant cu rol de căptușire în capacul 
compartimentului baterii, astfel încât acesta să nu se 
deschidă. De aceea pentru reinstalarea capacului trebuie să 
aplicați un pic de forță.  
 

Oprire automată  
Această funcție are rolul de a prelungi durata de utilizare a 
aparatului. 
1. Dacă uitați să opriți aparatul de măsură sau dacă acesta 

este pus în funcțiune accidental în timpul transportului, 
atunci el se va opri automat după cca. 40 de minute. 

2. Dacă în centrul displayului între cifre apare simbolul 
„LOW BATT” în plan vertical aparatul de măsură se va 
opri după cca. 3 minute pentru a împiedica măsurătorile 
în condiții nefavorabile și pentru a vă atenționa că 
trebuie să înlocuiți bateria cât mai repede.  

 

Ecranarea profesională – o soluție eficientă  
Ecranarea profesională este o soluție eficientă. În acest sens 
aveți la dispoziție mai multe opțiuni. Recomandăm o soluție 
de ecranare ajustată individual la fiecare caz în parte.  
Compania Biologa, pionier în domeniul ecranării cu 
materiale biologice, are în ofertă un portofoliu diversificat 
de materiale ecranante (vopsele, tapet, lână, țesături, folii, 
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tricotaje etc.). În plus, compania vă oferă recomandări 
profesionale și informații detaliate.  
Factorul de ecranare al diverselor materiale este indicat de 
obicei în „dB”, de ex. „-20dB”.  
 

Convertirea factorului de ecranare în reducerea densității 
liniilor de câmp: 
„-10dB“ corespunde „valorii măsurate per 10“ 
“-15dB“corespunde „valorii măsurate per ~30“ 
“-20dB“corespunde „valorii măsurate per 100“ 
“-25dB“corespunde „valorii măsurate per ~300“ 
“-30dB“corespunde „ valorii măsurate per 1000“ 
etc.  
 

Vă rugăm să țineți cont de instrucțiunile producătorului 
privind valorile de ecranare ce pot fi atinse în mod real, care 
în cazul ecranărilor parțiale sunt mult mai mici decât la 
ecranările totale. De aceea ecranările parțiale trebuie să fie 
realizate pe suprafețe cât mai mari.  
Raportul cuprinzător despre eficacitatea ecranării diferitelor 
materiale poate fi comandat online pe pagina web a 
doctorului Dietrich Moldan.  
(www.drmoldan.de).  
Pentru informații cât mai detaliate privind electrosmogul 
cauzat de radiațiile de înaltă și joasă frecvență, precum și 
soluții de protecție vizitați pagina web www.ohne-
elektrosmog-wohnen.de  
 

Tabel conversie W/m2 și V/m  

 
 

Tabel conversie  
(µW/m² în V/m) 

 
 

De ce nu există coloana intitulată: “dBm”? 
Valorile limită pentru frecvențele înalte sunt indicate în 
W/m² (ocazional și V/m); adică exact în unitatea de măsură 
afișată de acest aparat de măsură. Afișarea în dBm, cea care 
apare de exemplu pe un analizor spectral, trebuie convertită 
în aceste unități de măsură cu ajutorul unei formule 
complicate, în funcție de frecvență și antenă. De aceea 
“recalcularea” nu are niciun sens.  
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) și Gigahertz Solutions GmbH 
(Galgenberg 12, 90579 Langenzenn, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înștiințare prealabilă. 
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