
 
 

ANALIZOR SEMNALE HF 
(ÎNALTĂ FRECVENȚĂ) HF35C 
Pentru frecvențe de la 800 MHz până la 2,5GHz 

Cod produs: 100338 
Versiune 4.51 

 

Manual de utilizare 
 
Acest  manual  este  permanent  actualizat,  îmbunătățit  şi  extins.  La 
www.gigahertz‐solutions.de veți găsi  întotdeauna ultima variantă pregătită 
pentru descărcare. 
 

Vă rugăm să citiți  în  întregime manualul de utilizare  înainte de a  începe să 
folosiți  produsul.  Acesta  conține  informații  importante  referitoare  la 
utilizarea, siguranța şi întreținerea produsului.  
 

În  plus  conține  multe  informații  referitoare  la  realizarea  măsurătorilor 
semnificative.  

 

Tehnică profesională 
Aparatele  pentru  analiză  de  semnal  de  la  GIGAHERTZ 
SOLUTIONS®  impun noi standarde  în  tehnica măsurătorilor 
pentru  câmpurile  alternative  de  înaltă  frecvență.  Pe  lângă 
standard  profesional  în  măsurătorile  tehnice  acest  model 
oferă un raport preț/calitate unic. Acest  lucru a  fost posibil 
prin  folosirea  consecventă  a  unor  elemente  de  circuit 
inovative  şi  parțial  patentate,  precum  şi  prin  procedee 
moderne de fabricație.  
Aparatul  permite  măsurarea  profesională  a  emisiei  de 
frecvență  înaltă  între 800 MHz  şi 2,5 GHz. Acest  interval a 
devenit relevat din punct de vedere biologic datorită folosirii 
pe scară largă a serviciilor digitale wireless, precum telefonia 
mobilă,  telefoanele wireless,  cuptoarele  cu microunde  sau 
standardele UMTS şi Bluetooth.  
Vă  mulțumim  pentru  încrederea  acordată  cumpărând 
analizorul  de  semnale  HF  GIGAHERTZ  HF35C  şi  totodată 
suntem  convinşi  că  acest  aparat  vă  va  facilita  obținerea 
multor cunoştințe folositoare.  
 

Instrucțiuni de utilizare 
În  cazul  defecțiunilor  produse  ca  urmare  a 
nerespectării  instrucțiunilor  prezentate  în  acest 
manual de utilizare  se pierde dreptul  la garanție. 
Nu  ne  asumăm  responsabilitatea  pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste situații! 

Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau 
umane  ce  pot  rezulta  ca  urmare  a  operării  nepotrivite  a 
aparatului  sau  a nerespectării  instrucțiunilor de  siguranță 
prezentate  în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul  la 
garanție!  
Aparatul de măsură nu are voie să intre în contact cu apa şi 
nu poate fi utilizat pe ploaie. Ştergeți aparatul la exterior cu 
o  cârpă  uşor  umezită.  Nu  folosiți  sprayuri  sau  soluții  de 
curățare. 
Decuplați  aparatul  şi  îndepărtați  toate  cablurile  legate  la 
acesta  înainte  de  a‐l  curăța  sau  de  a  deschide  carcasa. 
Aparatul  nu  conține  în  interior  nicio  componentă  ce  are 
nevoie de întreținere. 
Datorită rezoluției înalte a aparatului de măsură componen‐
tele electronice sunt sensibile  la căldură,  şocuri  şi atingere. 

De  aceea  nu  lăsați  aparatul  în  soare  sau  lângă  surse  de 
căldură ori similar, nu‐l lăsați să cadă pe jos şi nu manipulați 
elementele din interior atunci când carcasa este deschisă.  
Folosiți aparatul numai în scopurile precizate.  
Folosiți numai accesoriile incluse în colet sau recomandate.  
 

Elementele de operare şi funcționare 
Partea  HF  a  aparatului  este  ecranată  contra 
interferențelor  printr‐o  carcasă  de  tablă  pe  intrarea 
antenei (ecranare cca. 35 – 40 dB).  

 
1. Buton control volum sonor pentru analiză audio (buton 

ON/OFF  ) 
2. Buton  selecție  pentru  evaluarea  semnalului.  Setarea 

standard = valoare de top. 
3. Mufă  de  conexiune  pentru  cablul  antenei.  Antena  se 

conectează  la  fanta  în  cruce  din  partea  frontală  a 
aparatului. 

4. Buton  selecție  pentru  domeniul  măsurători:  1999 
µW/m² („brut”); 199,9 µW/m² („net”).  

5. Întrerupător  ON/OFF  .  În  poziția  centrală 

(standard) este activată analiza audio  .  În poziția 
superioară este activat  suplimentar un  semnal auditiv 
redat proporțional cu puterea câmpului1.  

6. Aparatul este echipat cu funcția deconectare automată 
(auto‐power‐off)2.  
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Setarea  standard pentru  funcțiile  importante  este marcată 
în galben.  
 

Note: 
1 – „Efect contor Geiger”. Pentru analiză audio rotiți butonul pentru volum 
sonor complet spre stânga. 
2 – Aparatul  se deconectează automat după 30 de minute pentru a evita 
descărcarea  inutilă  a  bateriei.  Dacă  este  afişat  „low.  batt”  pentru  a 
semnaliza  acumulatorul  descărcat  aparatul  se  deconectează  automat 
pentru a evita descărcarea profundă.  

 

Conținut colet 
 Aparat de măsură 
 Antenă cu cablu (se montează) 
 Acumulator 9 V (în aparat) 
 Manual de utilizare 
 Informații suplimentare referitoare la „electrosmog” 

 

Pregătirea aparatului de măsură 
 

Conexiunea antenei 
Conectorul  în  unghi  al  cablului  antenei  se  înşurubează  în 
mufa din  sus dreapta de pe  aparat.  Fixarea  se  face numai 
manual  –  nu  folosiți  o  cheie  mecanică  fixă,  căci  puteți 
distruge filetul.  
Această  conexiune  SMA  cu  contacte  aurite  este  cea  mai 
valoroasă conexiune HF industrială folosită în această clasă. 
Verificați  cu  atenție  poziția  fixă  a  conectorului  la  vârful 
antenei.  Conectorul  din  vârful  antenei  nu  are  voie  să  fie 
desfăcut. 
Introduceți  antena  în  fanta  sub  formă de  cruce din partea 
frontală,  rotunjită a aparatului. Pentru a desfăşura  cât mai 
„relaxat” cablul de antenă, astfel încât să cadă într‐un cerc în 
partea  inferioară  a  aparatului  de  măsură,  între  antenă  şi 
mufa  antenei, desfaceți un pic  conexiunea  cu  şurub de pe 
mufă.  
 

Important: nu îndoiți cablul de antenă! 
 

Antena poate fi „introdusă”  în partea de sus aparatului, dar 
poate  fi  folosită şi  ținând‐o cu mâna.  În acest din urmă caz 
aveți  grijă  să nu  atingeți  cu degetele primul  rezonator  sau 
traseele conductoare de pe antenă. De aceea recomandăm 
ca antena să fie apucată cât mai în spate. Pentru precizia în 
măsurare  nu  țineți  antena  cu  degetele,  ci  folosiți‐o  în 
suportul din partea frontală a aparatului de măsură.  
Pe părțile  laterale ale celor două fişe ale cablului de antenă 
există  tubulețe  de  ferită,  folosite  pentru  îmbunătățirea 
caracteristicilor antenei3.  
 

Note: 
3 ‐ Dacă tubulețele de ferită se desprind de‐a lungul timpului le puteți refixa 
folosind un adeziv obişnuit.  

 

Verificarea tensiunii bateriei 
Atunci când în mijlocul ecranului apare mesajul „Low. Batt.” 
în poziție  verticală,  înseamnă  că nu mai poate  fi garantată 
acuratețea măsurătorilor. În acest caz schimbați bateria. 
Dacă  pe  display  nu  mai  apare  nimic  verificați  contactele 
bateriei, respectiv înlocuiți bateria.  
Vă  rugăm  să  țineți  cont  de  faptul  că  acumulatoarele 
reîncărcabile, dacă doriți să folosiți aşa ceva, oferă numai o 
parte din capacitatea bateriilor alcaline incluse în colet.  
 

Notă 
Fiecare  procedeu  de  comutare  (de  ex.  schimbarea 
domeniului  de  măsurare)  generează  pe  termen  scurt 
supramodulație, ce este afişată pe display. 

Aparatul de măsură este acum gata de funcționare. 
Capitolul următor  include câteva  informații esențiale pentru 
măsurarea HF sub sarcină. Dacă nu dețineți aceste informații 
de bază nu treceți în niciun caz peste acest capitol, căci altfel 
riscați erori majore în operațiile de măsurare.  
 

Caracteristicile emisiei de frecvență înaltă… 
Înainte  de  toate:  pentru  informații  de  bază  privind 
„Electrosmogul  cauzat  de  radiația  de  frecvență  înaltă”  vă 
rugăm  să  citiți  literatura  de  specialitate  ce  se  ocupă  cu 
această  temă.  În  acest  manual  ne  vom  concentra  numai 
asupra acelor caracteristici ce au importanță la măsurătorile 
în domeniul casnic. 
Atunci  când  radiația  de  frecvență  înaltă  acționează  asupra 
unul material 

1. îl străpunge parțial 
2. este parțial reflectată 
3. este parțial absorbită 

Toate aceste fenomene depind în mare măsură de material, 
de grosimea acestuia  şi de  frecvența emisiei HF. Astfel, de 
ex.  lemnul,  ghips‐cartonul,  acoperişurile  şi  ferestrele 
reprezintă de obicei locuri prin care radiația poate pătrunde 
într‐o casă. 
 

Distanța minimă 
Frecvența înaltă poate fi măsurată în mod fiabil abia de la o 
anumită  distanță  față  de  sursa  de  radiație  (intensitatea 
câmpului  la  depărtare),  folosind  unitatea  de  măsură 
standard – „puterea  transmisă de o undă electromagnetică 
pe unitatea de suprafață (W/m²). Cu HF35C aveți nevoie de 
o distanță de 1 – 2 m față de sursa de radiație. 
 

Motivație: în câmpul din apropiere trebuie calculată separat 
puterea  electrică  şi magnetică  a  câmpului  HF  (căci  aceste 
două  câmpuri  nu  pot  fi  convertite  între  ele);  în  schimb 
pentru câmpul din depărtare ele pot  fi convertite  între ele, 
fiind calculate în puterea transmisă pe unitatea de suprafață 
(W/m², respectiv µW/m² sau mW/m²).  
 

Polarizare 
Atunci  când  este  emisă  radiație  de  înaltă  frecvență  ea  se 
„polarizează”  pe  parcurs,  ceea  ce  înseamnă  că  undele  se 
desfăşoară  fie  în  plan  orizontal,  fie  în  plan  vertical.  În 
domeniul  foarte  interesant  al  telefoniei  mobile  ele  se 
desfăşoară mai ales vertical sau la 45 de grade. Prin reflexie 
şi prin  faptul  că mobilele pot  fi  ținute  şi plasate  în diverse 
poziții devin posibile şi alte câmpuri de polarizare. De aceea 
trebuie măsurate cel puțin planul vertical şi planul de 45 de 
grade.  Antena  cuplată  măsoară  nivelul  polarizat  vertical 
atunci  când  partea  superioară  (display)  a  aparatului  de 
măsură este poziționată orizontal. 
 

Oscilații locale şi temporale  
Prin reflexii se poate ajunge ‐ în special în interiorul clădirilor 
–  la  amplificări  punctuale  sau  extincția  undelor  de  înaltă 
frecvență. În plus, majoritatea emițătorilor şi mobilelor emit 
de‐a  lungul  zilei,  respectiv  de‐a  lungul  unor  perioade mai 
lungi  de  timp,  la  diferite  valori  de  putere,  în  funcție  de 
situația de recepție şi alocarea rețelei.  
Toate  punctele  enumerate  au  influență  asupra  tehnicii  de 
măsurare şi mai ales asupra procedurii de măsurare, ceea ce 
face necesară realizarea mai multor măsurători. 
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… şi consecințele realizării măsurătorilor 
Dacă doriți să măsurați o clădire, o locuință sau un teren din 
punct  de  vedere  al  radiației  HF  recomandăm  să  realizați 
protocoale  pentru  rezultatele  individuale,  pentru  a  putea 
realiza ulterior un tablou al situației generale. 
La  fel de  important este  şi să repetați măsurătorile de mai 
multe ori. Inițial la diferite momente ale zilei şi în diverse zile 
ale  săptămânii,  astfel  încât  să  nu  treceți  cu  vederea 
oscilațiile ce pot fi parțial semnificative.  În al doilea rând ar 
trebui  să  repetați  măsurătorile  ocazional  chiar  şi  peste 
perioade lungi de timp, căci situația se poate uneori schimba 
„peste noapte”. Astfel, coborârea din greşeală a antenei de 
emisie  cu  foarte  puțin,  de  ex.  la  montarea  pe  turnul  de 
telecomunicație, poate avea efecte importante. Ceea ce este 
foarte  important  este mai  ales  viteza  enormă  cu  care  se 
construiesc azi rețelele de telefonie mobilă. La toate acestea 
se  adaugă  planificarea  construcției  rețelei  UMTS,  care  va 
suplimenta  nivelul  de  radiație,  căci  rețeaua  trebuie  să  fie 
mult mai deasă în jurul stațiilor de bază UMTS comparativ cu 
rețelele GSM. 
Chiar dacă  vreți  să măsurați  spații  interioare  recomandăm 
să  realizați  prima  dată  o măsurătoare  în  toate  direcțiile  în 
afara clădirii. Dacă este nevoie puteți măsura şi din fața unei 
ferestre  deschise.  Astfel  veți  obține  primele  informații 
despre  „densitatea HF”  a  clădirii  şi  despre  posibilele  surse 
din  interiorul  clădirii  (de  ex.  telefoane DECT,  chiar  şi de  la 
vecini). 
În  plus  la măsurătorile  de  interior  trebuie  întotdeauna  să 
țineți  cont  de  faptul  că  va  exista  mereu  o  anumită 
inexactitate a măsurătorilor din cauza „undelor staționare”, 
reflexiilor şi extincției undelor, fenomene ce apar ca urmare 
a spațiilor înguste din interiorul clădirilor. O măsurătoare HF 
cantitativ  precisă  poate  fi  reprodusă  în  principiu  numai  în 
„condiții de câmp deschis”. Dar  în realitate  frecvența  înaltă 
poate fi măsurată şi în spații interioare. Pentru a menține la 
cote  cât  mai  reduse  această  imprecizie  a  măsurătorilor 
trebuie să fie respectate cât mai precis instrucțiunile privind 
realizarea măsurătorilor. 
Aşa  cum  s‐a  menționat  deja  în  acest  manual  valorile 
măsurate pot oscila relativ puternic datorită unor modificări 
reduse ale poziției de măsurare (de obicei mult mai puternic 
decât  în domeniul  frecvenței  reduse). Este  important ca  în 
evaluarea nivelului de radiație să se  țină cont de maximul 
local  din  spațiul  respectiv,  chiar  dacă  acest  spațiu  nu 
corespunde exact cu punctul examinat, de ex. tăblia patului 
din dormitor.  
Motivul este  legat de  faptul că cele mai mici modificări ale 
mediului  înconjurător  pot  determina  modificări 
semnificative ale puterii transmisă pe unitatea de suprafață 
de undele electromagnetice. Valoarea maximă obținută într‐
un anumit  loc este  influențată chiar de către persoana care 
măsoară. De aceea o valoare măsurată mică  într‐un anumit 
loc poate fi din nou mare în ziua următoare. Valorile maxime 
dintr‐un spațiu se modifică de obicei numai dacă se modifică 
ceva  la  sursa  de  radiație, modificarea  fiind  reprezentativă 
pentru evaluarea nivelului de radiație. 
Descrierile  următoare  se  referă  la măsurătorile  de  emisie, 
adică  la  măsurarea  puterii  transmisă  pe  unitatea  de 
suprafață  de  undele  electromagnetice,  ce  are  relevanță 
pentru compararea valorilor limită.  
O altă utilizare legată de tehnica măsurătorilor pentru acest 
aparat  este  cea  privind  identificarea  surselor  de  radiație, 

respectiv  –  şi  mai  important  –  determinarea  soluțiilor  şi 
măsurilor de ecranare, adică măsurători de emisie.  În acest 
sens  antena  LogPer  inclusă  în  colet  joacă  un  rol  foarte 
important.  Procedeul  pentru  determinarea  măsurilor 
adecvate de ecranare este descris la finele acestui capitol. 
 

Realizarea măsurătorilor pas cu pas 
 

Informații privind antena 
În  principiu  antenele  logaritmic‐periodice  sunt  realizate  în 
două versiuni: 

- optimizate  drept  antene  radiogoniometrice  (unghi 
de deschidere  îngust –  caracteristică  goniometrică 
optimă) 

- optimizate  drept  antene  măsurători  (unghi  de 
deschidere  lat  –  caracteristici  măsurătoare 
optime/caracteristici goniometrice medii) 

 

Antena  inclusă  în  colet  reprezintă  un  compromis  foarte 
reuşit  între caracteristici excelente de măsurare  şi simultan 
caracteristici  goniometrice  foarte  bune.  Astfel  poate  fi 
măsurată foarte exact direcția incidenței radiației – condiția 
de bază pentru „asanarea” în cunoştință de cauză. 
 

Important:  deoarece  antena  este  ecranată  în  jos  pentru  a 
reduce  influența  pământului  ar  trebui  să  „țintiți”  cu  vârful 
antenei  la  10  grade  sub  obiectul  propriu‐zis  de  măsurat, 
pentru  a  evita  erorile  din  zona  de  tranziție  spre  valorile 
limită (în cazul obiectelor aşezate mai sus, de ex. turnuri de 
telecomunicație, „țintiți” eventual orizontal).  
 

 
 

Dacă  căutați direcția din marginea  frontală a aparatului de 
măsură  spre  vârful  celui  mai  mic  rezonator  „ajutorul  de 
orientare” va fi găsit  la 10 grade.  Iar plus/minus un grad nu 
are nicio importanță. „Linia țintă” este marcată pe antenă.  
Procesul  concret  de  măsurare  va  fi  descris  mai  târziu  în 
detalii. 
Antena  logaritmică  este  obiectul  unei  aplicații  pentru 
obținerea  unui  patent  de  către Gigahertz.  Antena  permite 
separarea foarte bună între nivelele de polarizare orizontale 
şi verticale şi are un răspuns în frecvență mult mai avantajos 
comparativ  cu  antenele  logaritmice  standard  (pentru 
profesionişti:  în  cazul  măsurătorilor  dificile  din  punct  de 
vedere  tehnic  al  nivelului  de  polarizare  vertical  această 
antenă este mult mai bine ecranată la influența falsificatoare 
a pământului).  
 

Pe display este afişată puterea radiației în locul măsurat, în 
direcția spre care indică antena. 
Antena  logaritmică  inclusă  în  colet  este  optimizată  pentru 
domeniul de  frecvențe de cca. 800 MHz – 2500 MHz  (=2,5 
GHz).  Acest  domeniu  include  frecvențele  telefoniei mobile 
GSM900  şi  GSM1800,  telefoanele  wireless  conform 
standardului DECT, frecvențele de telefonie mobilă conform 
standardului UMTS, WLAN  şi Bluetooth, anumite  frecvențe 
radar, precum şi alte benzi de frecvență comerciale (evident 
pot  fi  testate  şi  cuptoarele  cu  microunde  referitor  la 
etanşeitate). În afară de ultima sursă amintită toate celelalte 
surse  de  radiație  sunt  digitale,  fiind  considerate  drept 
relevante pentru influența asupra corpului uman.  
Pentru  a  putea  măsura  optim  aceste  surse  de  radiație 
domeniul  de  frecvențe  al  antenei  este  limitat  în  mod 
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conştient  în  jos  (la  cca.  800  MHz),  ceea  ce  înseamnă  că 
frecvențele  mici  sunt  reprimate.  Iar  această  reprimare  a 
frecvențelor joase este amplificată datorită unui filtru intern 
de  înalte  la  800 MHz.  În  acest  fel  este  evitată  falsificarea 
valorilor măsurate din cauza unor surse de radiație precum 
televiziunea, radio sau radio amatori. 
Pentru  a  putea măsura  cantitativ  şi  frecvențe mai mici  de 
800 MHz producătorul Gigahertz  Solutions oferă  aparatele 
HFE35C  şi HFE59B  cu  antene  active, de bandă  largă de 27 
MHz.  
 

Măsurători orientate 
În  cazul  acestor  măsurători  ceea  ce  contează  este  să  se 
obțină o privire de ansamblu asupra situației. Valorile reale 
obținute nu sunt în acest caz la fel de importante, de aceea 
cel mai simplu este să vă ghidați după semnalul audio redat 
în  funcție de puterea  câmpului  (comutatorul  „funcționare” 

în poziția  , potențiometrul rotit complet spre stânga).  
 

Procedeul măsurătorilor calitative (orientate) 
Verificați aparatul de măsură şi antena. 
Apoi  setați domeniul de măsurare  (comutatorul  „domeniul 
de măsurare”) pe 1999µW/m². La acest tip de măsurătoare 
nu pot fi evitate mici supramodulații, căci semnalul audio se 
desfăşoară proporțional cu puterea câmpului până  la peste 
6000  µW/m².  Dacă  aparatul  afişează  permanent  valori 
foarte  mici  comutați  spre  domeniul  măsurători 
199,9µW/m². 
Atenție:  la  trecerea  de  la  1999  µW/m²  la  199,9  µW/m² 
semnalul audio devine mult mai puternic. 
Setați comutatorul „Evaluare semnal” pe „Valoare de top”. 
Efectele  emisiei  pot  fi  diferite  în  orice  punct  şi  din  orice 
direcție. Dacă puterea câmpului se schimbă mult mai  rapid 
la  frecvență  înaltă  decât  la  frecvență  joasă  aproape  că  nu 
este  posibil  şi  de  fapt  nici  nu  este  necesar  să măsurați  în 
fiecare punct în toate direcțiile.  
Deoarece nu este vorba despre o evaluare cantitativă, ci una 
calitativă  a  situației,  puteți  demonta  antena  din  partea 
frontală  a  aparatului  de măsură  (apucați‐o  din  partea  din 
spate) pentru a modifica astfel din încheietura mâinii nivelul 
de polarizare al antenei (polarizat vertical sau 45 grade). De 
asemenea puteți  la  fel de bine să rotiți aparatul de măsură 
cu antenă cu tot. 
Deoarece în cazul acestor măsurători calitative nu trebuie să 
urmăriți  display‐ul,  ci  doar  să  ascultați  semnalul  audio, 
puteți  inspecta spațiul, respectiv domeniul exterior folosind 
paşi  lenți  sau mişcând  continuu  antena,  respectiv  aparatul 
de măsură cu antena conectată  în toate punctele cardinale. 
Mişcarea  în  sus  sau  în  jos  a  aparatului  poate  produce 
rezultate surprinzătoare tocmai în spațiile interioare. 
Aşa cum s‐a mai spus deja: în cazul măsurătorilor calitative 
nu  este  vorba  despre  o  valoare  exactă,  ci  numai  de 
identificarea zonelor în care există valori de top locale.  
 

Măsurători cantitative (numerice) 
După  ce  ați  identificat  locurile  de  măsurat  cu  procedeul 
anterior urmează măsurătorile cantitative.  
 

Setare aparat: „Domeniul de măsurători” 
Prima  dată  setați  comutatorul  domeniul  de măsurători  pe 
1999  µW/m².  Dacă  aparatul  afişează  permanent  valori 
foarte mici  comutați  spre  domeniul  199,9  µW/m².  Regula 
pentru selecția domeniului măsurători: 
Brut cât este necesar, net cât este posibil. 

Dacă aparatul de măsură supramodulează şi în domeniul de 
măsurători  1999  µW/m²  (afişare  1  în  stânga  pe  display) 
puteți  face  aparatul  de  măsură  mai  puțin  sensibil  (factor 
100),  folosind  drept  accesoriu  atenuatorul  DG20.  Puterea 
câmpului  afişată  pe  display  trebuie  să  fie  în  acest  caz 
multiplicată cu 100.  
 

Tabelul  cu  toate  opțiunile  de  afişare  se  găseşte  la  finalul 
acestui manual de utilizare.  
 
Setare aparat: „Evaluare semnal” 
 

Valoare de top / valoare medie 
Exemplul simbolic următor demonstrează evaluarea diferită 
a aceluiaşi semnal în afişarea pentru valorile de top şi medii: 
 

 
 

În poziția „Valoare de  top” aparatul  indică puterea  totală a 
impulsului  (în ex. 10 µW/m²).  În poziția „Valoare medie” se 
măsoară  puterea  totală  a  impulsului  de‐a  lungul  întregii 
durate a perioadei. Se afişează şi 1 µW/m² (= (1 x 10) + (9 x 
0)/10). 
Valoarea  măsurată  de  către  aparatul  HF  de  la  Gigahertz 
Solutions  în poziția  „Valoare de  top” este  transcrisă plastic 
drept „valoare medie a valorii de  top”,  reprezentând astfel 
valoarea măsurată dorită.  
Totodată  „valoarea  medie  reală”  este  şi  ea  o  informație 
utilă4: 
 

Note: 
4  –  Notă  importantă  pentru  utilizatorii  de  aparate  de  măsură  ale  altor 
producători:  Concluziile  prezentate  mai  sus  sunt  posibile  numai  la 
măsurarea valorilor medii  reale. Ele nu sunt valabile atunci când  în  loc de 
valoarea medie  este  afişată numai  valoarea momentană  a  semnalului HF 
modulat,  ceea  ce  se  întâmplă  în  cazul majorității  aparatelor  prezente  pe 
piață,  chiar  dacă  conform  specificațiilor  tehnice  ar  trebui  să  fie  afişată 
valoarea medie.  
 

- Valorile de graniță „oficiale” se bazează pe un  studiu al 
valorilor medii. Pentru estimarea rezultatelor măsurători 
„oficiale”,  de  ex.  prin  operatori  de  telefonie  mobilă, 
posibilitatea de comparație ar fi utilă.  

- Diferitele  servicii  de  emisie  wireless  indică  raporturi 
diferite ale valorilor medii şi de vârf. Acest raport poate 
ajunge  la  1  :  100  la  o  stație  de  bază  DECT.  În  cazul 
telefoniei mobile GSM pot fi concepute teoretic raporturi 
de 1  : 1  şi 1  : 8  (în practică  lățimea de bandă este mai 
mică în cazul rețelei GSM).  

- Pot  fi  trase  concluzii  în  principiu  şi  asupra  gradului  de 
operare  al  stațiilor  de  bază  de  telecomunicație,  dar  în 
acest  caz  este  nevoie  de  analize  şi  cercetări 
suplimentare.  

 

Note  pentru  utilizatorii  de  analizori  de  semnal  HF 
profesionali: 
- Analizorii HF de la Gigahertz Solutions afişează în poziția 

comutatorului „valoare de top” acea valoare care rezultă 
drept  valoare  echivalentă  (în  μW/m²)  din  funcția  "Max 
Peak"  a  unui  analizor  de  semnal  modern  (în  cazul 
modelelor de generație mai veche de analizor de semnal 
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această funcție se numeşte de obicei „positive peak” sau 
similar).  

- Poziția  comutatorului  „Valoare  medie”  corespunde  la 
„true RMS” – setarea unui analizor de semnale modern 
(în  cazul modelelor mai  vechi  se  lucrează  de  obicei  cu 
funcția „normal detect” sau similar şi cu o setare a lățimii 
de bandă video ajustată la impuls).  

 

Măsurători cantitative 
Determinarea nivelului total de radiație 
Antena  se  introduce  direct  pe  aparatul  de  măsură,  căci 
rezultatul  măsurat  este  influențat  şi  de  către  condițiile 
măsurători din spatele aparatului. Acum mențineți aparatul 
cu brațul  întins, dar fără a fi  încordat, şi cu mâna  în spatele 
carcasei. 
Acum  se  modifică  poziționarea  aparatului  de  măsură  în 
domeniul  unui  maxim  local,  pentru  a  determina  astfel 
puterea  transmisă  pe  unitatea  de  suprafață  de  undele 
electromagnetice (adică valoarea numerică). Modificarea se 
face: 

- prin mişcarea aparatului „în  toate punctele cardinale” 
pentru a determina direcția principală a radiației. Dacă 
este  nevoie  în  casele  familiale  pe  mai  multe  nivele 
aparatul poate fi mişcat în sus sau în jos. În acest caz se 
permite  oscilația  aparatului  spre  dreapta  sau  spre 
stânga  în  jurul  articulației  umerilor,  dar  pentru 
măsurarea radiației din spate, utilizatorul trebuie să se 
poziționeze neapărat în spatele aparatului de măsură. 

- prin  rotirea  de  max.  90  grade  spre  stânga  sau  spre 
dreapta  în  jurul axei pe  lungime a aparatului, pentru a 
putea determina nivelul de polarizare al radiației. 

- prin  modificarea  poziției  de  măsurare  (adică  a 
„punctului  de  măsurare”)  pentru  ca  nu  cumva  din 
întâmplare măsurătorile să fie realizate într‐un punct în 
care radiația lipseşte la nivel local.  

 

Fabricanții  de  analizoare  de  semnal  sunt  de  părere  că 
măsurarea  efectivă  a  puterii  transmise  pe  unitatea  de 
suprafață  de  undele  electromagnetice  se  obține  prin 
măsurarea  pe  trei  axe  şi  prin  reprezentarea  a  ceea  ce 
rezultă.  Ceea  ce  este  complet  inutil  dacă  se  utilizează  o 
antenă  logaritmic‐periodică.  Şi  cu  atât  mai  inutil  în  cazul 
antenelor telescopice sau tijă.  
 

Concepția potrivit căreia valoarea cea mai mare se află  în 
funcție  de  direcția  incidenței maxime  a  câmpului  față  de 
valoarea de graniță este în mod general acceptată.  
 

În  cazurile  individuale, de ex.  atunci  când un  telefon DECT 
determină un nivel de radiație la fel de înalt ca şi cel produs 
de  un  turn  de  telecomunicație mobilă,  ar  putea  fi  util  ca 
valoarea să se calculeze "din exterior" cu echipamentul DECT 
oprit,  apoi  să  se  determine  valoarea  obținută  de  la 
echipamentul  DECT,  iar  pentru  comparație  suma  obținută 
din  cele  două  valori.  Momentan  nu  există  nicio  metodă 
oficială,  căci  conform  concepțiilor  instituțiilor  de  normare, 
nu  sunt  posibile  măsurători  cantitative  fiabile,  precise  şi 
reproductibile decât în condiții de "câmp deschis".  
Pentru a putea face comparații precise cu valorile de graniță 
puteți  multiplica  valoarea  afişată  cu  4  pentru  a  folosi 
rezultatul  obținut  drept  bază  pentru  comparație.  Această 
măsură este folosită de numeroşi cercetători ai nivelului de 
radiație,  pentru  ca  în  cazul  în  care  aparatul  de  măsură 
valorifică  în  întregime  toleranța  specificată  în  jos  (pentru 

valori  minime),  să  nu  specifice  un  nivel  mai  redus  de 
radiație,  decât  cel  real.  În  plus,  dacă  aparatul  de măsură 
valorifică toleranța specificată în sus (pentru valori maxime) 
va fi calculată o valoare mult mai mare.  
Acest  factor  legat  de  toleranța măsurători  pare  a  fi  destul  de mare,  dar 
devine totuşi relativ, căci chiar şi în cazul aparatelor de măsură profesionale 
se porneşte de la un factor 2.  

Raportul  dintre  nivelul maxim  şi minim  de  radiație  al  unei 
stații de bază pentru telefonia mobilă este de obicei de 1:4. 
Deoarece nu se poate  ştii cu siguranță nivelul de radiație a 
unei  stații  de  bază  de  telefonie  mobilă  la  momentul 
măsurătorii,  pentru  a  estima  nivelul  maxim  se  pot  face 
măsurători  la  o  oră  „săracă”  în  radiații  (dimineața  foarte 
devreme,  între 3  şi 5,  în diminețile de duminică se poate şi 
mai târziu), iar apoi valoarea obținută se poate înmulți cu 4. 
Aşa  cum  s‐a descris  în  cap.  anterior  se poate  calcula  şi un 
factor general de siguranță pentru "riscul de radiație", dar cu 
specificarea că astfel nivelul de radiație ar putea fi estimat a 
fi prea mare.  
 

Măsurători cantitative  
Caz special UMTS 
Semnalul  UMTS  are  multe  caracteristici  comune  cu 
„zgomotul  alb”  şi  de  aceea  trebuie  analizat  într‐un  mod 
special.  Pentru  a măsura  semnal  UMTS  țineți  aparatul  de 
măsură  1  –  2  minute  în  direcția  de  emisie  principală  a 
semnalului  UMTS.  Această  durată  pentru  măsurători  este 
importantă  pentru  a  obține  valori  reale,  căci  pe  baza 
caracteristicii semnalului UMTS pot apărea pentru momente 
scurte oscilații +/‐ față de un factor între 3 ‐ 6.  
 

Vă rugăm țineți cont de: 
- Semnalul UMTS poate fi sub‐evaluat până la factorul 5. 

Pentru  măsurătorile  UMTS  optimizate,  tehnic  foarte 
complexe,  producătorul  Gigahertz  Solutions  are  în 
ofertă modelul HF‐Analyser HF58B‐r şi HF59B.  

 

Măsurători cantitative 
Caz special radar  
În cazul navigației aeriene şi navale se foloseşte o antenă de 
emisie  ce  se  roteşte  lent  şi  emite  un  „semnal  radar” 
concentrat într‐un fascicul. De aceea acesta poate fi măsurat 
– dacă semnalul este suficient de puternic ‐ numai la fiecare 
câteva secunde şi numai pentru fracțiuni de secundă, toate 
acestea determinând condiții de măsurat speciale.  
Pentru  a obține  rezultate  fiabile  recomandăm următoarele 
în  cazul  identificării  acustice  a  unui  semnal  radar  (un  bip 
scurt, care în cazurile extreme se repetă numai la fiecare 12 
sec., poate ceva mai des prin reflexii):  
Mutați comutatorul „Evaluare semnal” în poziția "Valoare de 
vârf". Apoi căutați o locație pentru măsurători în care poate 
fi măsurat un nivel  cât mai mic de  radiații de  fundal de  la 
alte surse, în afară de semnalul radar. 
Apoi după mai multe semnale radar citiți pe display valoarea 
cea mai mare.  Din  cauza  frecvenței  reduse  de  repetiție  a 
displayului, o  caracteristică de dorit de  altfel pentru  restul 
măsurătorilor, valoarea este afişată numai o perioadă foarte 
scurtă  de  timp  şi  în  plus  ea  oscilează  puternic.  Relevantă 
este  însă numai  valoarea măsurată  cea mai mare. Această 
valoare se va afla de obicei  în marginea de  jos a  toleranței 
specificate,  iar  în  cazuri  extreme  pentru  anumite  tipuri  de 
radar  ar putea  fi  afişată  cu o  valoare mai mică de până  la 
factor  10.  Iar  pentru  o  obține  rezultate  corecte  la 
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comparațiile cu valorile de graniță, valoarea măsurată poate 
fi multiplicată cu factorul 10.  
Aparatele HF58B‐r  şi HF59B de  la Gigahertz  au  integrate o 
comandă  optimizată  pentru  măsurarea  semnalelor  radar 
(adică  cu  „lățime  de  bandă  video”  foarte  mare).  Aceasta 
afişează  valoarea măsurată  întreagă de  la prima  scanare  a 
semnalului radar folosind funcția "menține valoarea de top".  
Nu uitați însă că există sisteme radar ce funcționează la frec‐
vențe mai mari, decât ceea ce puteți măsura cu acest aparat.  
 

Măsurători cantitative 
Identificarea pozițiilor de incidență HF 
Prima  dată  trebuie  să  eliminați  sursele  de  radiație  din 
respectiva  încăpere  (telefon DECT etc.). Radiația HF rămasă 
trebuie  în  aceste  condiții  să provină din  exterior.  Pentru  a 
putea stabili măsurile adecvate de ecranare este  important 
să  identificați  acele  zone  din  regiunea  pereților  (cu  uşi, 
ferestre,  cadre  de  fereastră),  tavanelor  şi  podelelor5,  prin 
care poate pătrunde  radiația HF.  În acest sens nu măsurați 
de  jur  împrejurul centrului spațiului respectiv, ci  în apropie‐
rea  suprafeței  pereților,  tavanului,  podelei  spre  exterior, 
pentru a putea delimita locurile în care pătrunde radiația HF. 
Căci  în cazul  frecvențelor  înalte caracteristica de  sondare a 
antenelor LogPer este tot mai  limitată, ceea ce face dificilă, 
dacă  nu  chiar  imposibilă  sondarea  precisă  din  centrul 
încăperilor. Schița de mai jos prezintă metoda de folosit. 
 

Note: 
5  ‐  Observație:  În  această  poziție  este  posibilă  numai  o  comparație 
relațională a valorilor măsurate!  
 

 
 Imagine: Schiță pentru orientarea antenelor de măsurători  
 

Măsurile pentru ecranare trebuie să  fie stabilite  şi realizate 
de  către un  specialist  şi  să  acopere o  arie  cât mai mare  a 
zonei respective.  
 

Valori limită, orientative şi de prevenție 
 

Recomandări pentru prevenție 
Dormitoare cu radiație pulsatilă: 

 

Sub 0,1 µW/m² 
(Valoare standard pentru măsurători material de construcții 

ecologic SBM 2003: „Nu este anomalie”). 
 

Sub 1 µW/m² (pentru spații interioare) 
(Serviciul de ambulanță Salzburg) 

 

Valorile  limită  „oficiale”  pentru  Germania  sunt mult  peste 
recomandările  medicinii  ecologice,  a  altor  instituții  de 
cercetare sau țări. Valoarea limită depinde de frecvență fiind 
de 4 – 10 W/m² pentru  intervalele de  frecvență  respective 
(1W/m²  =  1.000.000μW/m²)  şi  se  bazează  pe  o  valoare 
medie a radiației.  
 

Analiza frecvenței audio 
În cadrul intervalului de frecvențe de la 800 MHz la 2,5 GHz 
sunt  folosite  diferite  frecvențe  pentru  diverse  servicii. 

Pentru  a  identifica  cauza  radiației  HF  se  foloseşte  analiza 
audio a părții din semnal modulată în amplitudine.  
 

„Marcarea” semnalelor nepulsatile 
Semnalele  nepulsatile  pot  fi  făcute  să  nu  fie  audibile  prin 
analiza  audio  şi  de  aceea  sunt  uşor  de  trecut  cu  vederea. 
Totodată  părțile  nepulsatile  ale  semnalului  sunt  "marcate" 
cu un zgomot scârțâitor uniform. „Marcarea” are o frecvență 
de  bază  de  16  MHz  şi  poate  fi  descărcată  de  pe  pagina 
noastră web drept fişier MP3.  
 

Procedură: 
Rotiți  butonul  pentru  analiză  audio  din  dreapta  sus  de  pe 
aparat  complet  spre  stânga  („‐”),  căci  la  comutare  în  cazul 
unui nivel  foarte mare  al puterii  câmpului  zgomotul poate 
deveni  deodată  foarte mare.  Butonul  nu  are  o  poziție  de 
blocare  care  să evite  rotirea exagerată a potențiometrului. 
De aceea dacă din greşeală ați rotit prea mult puteți continu‐
a să rotiți în cealaltă direcție pentru a echilibra situația.  

Poziționați comutatorul „funcționare” în poziția   . 
Zgomotele ce pot apărea sunt greu de descris în cuvinte. Cel 
mai  simplu  este  să  vă  apropiați  cât  mai  mult  de  sursele 
cunoscute  pentru  a  asculta  zgomotul.  Iar  fără  cunoştințe 
detaliate puteți depista simplu semnalul audio caracteristic 
în următoarele cazuri: telefon DECT  (stație de bază şi parte 
mobilă) şi telefon mobil; de asemenea puteți face deosebire 
între "în timpul convorbirii", "în modul standby" şi, mai ales 
la mobile, "înregistrare". Tot pe această cale puteți determi‐
na  şi  semnalele  audio  caracteristice  ale  unui  emițător  de 
telefonie mobilă. Pentru  comparații  ar  trebui  să  realizați o 
măsurătoare  în perioada de maxim de radiație,  iar o alta  în 
timpul nopții, pentru a putea identifica zgomotele diferite.  
Cu butonul „volum sonor” puteți regla intensitatea sonoră în 
aşa  fel  încât  semnalul  audio  caracteristic  să  fie  uşor  de 
identificat. După analiza audio reduceți  intensitatea sonoră, 
căci se consumă prea mult curent.  
Analiza  audio  poate  fi  simplificată  cu  filtrele  de  frecvență 
VF2 şi VF4 de la Gigahertz, ce permit "eliminarea" anumitor 
frecvențe pentru a putea diferenția  şi alte  componente de 
semnal ale altor surse.  
 

Analize extinse 
Pentru extinderea domeniului de măsurători  în sus avem  în 
ofertă pentru acest aparat un atenuator.  
De  asemenea  există  un  filtru  frecvențe  variabil  („trap”) 
pentru  diferențierea  cantitativă  a  sursei  de  radiație.  Pot  fi 
livrate 2 variante: VF2 cu filtru 20 dB şi VF4 cu filtru 40 dB.  
 

Aparate de măsură pentru frecvențe înalte mai joase 
Pentru măsurarea  frecvențelor de  la 27 MHz  (printre altele 
semnal  TV  şi  radio  analog  şi  digital,  TETRA  etc.)  există 
modelele HFE35C şi HFE59B.  
 

Aparat de măsură pentru frecvențe până la 6 GHz 
Pentru a analiza frecvențe şi mai  înalte (până  la cca. 6 GHz, 
adică WLAN, WIMAX,  precum  şi  anumite  frecvențe  radar 
aviatic  şi  radio) Gigahertz  are  în  ofertă  un  alt model  ce  a 
apărut în anul 2006.  
 

Aparate de măsură pentru frecvențe joase 
Gigahertz  are  în  ofertă  şi  o  serie  de  aparate  de  măsură 
profesionale pentru domeniul de frecvențe joase (curent de 
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rețea,  curent pentru  calea  ferată,  inclusiv unde  superioare 
artificiale). 
 

Alimentarea 
Schimbarea bateriei 
Compartimentul  baterii  se  află  în  partea  inferioară  a 
aparatului. Pentru a‐l deschide apăsați în direcția săgeții, iar 
apoi  demontați  capacul.  Bateria  apasă  pe  capac  din  cauza 
materialului  spumant,  astfel  încât  acesta  nu  se mişcă.  De 
aceea la instalarea bateriei trebuie să apăsați mai ferm.  
 

Auto‐power‐off 
Funcția serveşte pentru prelungirea duratei reale de utilizare 
a aparatului de măsură. 
1. Dacă  aparatul  rămâne  deschis  sau  este  pornit  din 

greşeală  în  timpul  transportului  el  se  va  decupla 
automat după o perioadă de cca. 40 de minute. 

2. Dacă  în  centrul  displayului  apare  în  poziție  verticală 
mesajul „LOW BATT”, aparatul de măsură se va decupla 
după  cca.  3  minute,  pentru  a  evita  măsurătorile  în 
condiții nefavorabile şi pentru a aminti utilizatorilor că 
bateria trebuie schimbată cât mai repede posibil.  

 

Ecranarea profesională este o măsură adecvată 
Ecranările  profesionale  s‐au  dovedit  a  fi  eficiente.  În  acest 
sens  există  o  paletă  largă  de  posibilități.  Recomandăm 
pentru fiecare caz în parte o soluție de ecranare configurată 
individual. 
Firma  Biologa,  una  dintre  companiile  pionier  în  domeniul 
ecranării, oferă un sortiment bogat de materiale de ecranare 
(culori,  tapet,  țesături,  folii,  tricotaje  etc.).  De  asemenea 
compania oferă şi informații detaliate, plus recomandări.  
Atenuarea  prin  ecranare  pentru  diferite materiale  este  de 
obicei indicată în "‐dB" ‐ de ex. "‐20 dB".  
 
Conversie  atenuare  prin  ecranare  în  reducția  puterii 
transmisă pe unitatea de suprafață: 

„‐10dB“ corespunde „valoare măsurată per 10“ 
“‐15dB“ corespunde „valoare măsurată per ~30“ 
“‐20dB“ corespunde „valoare măsurată per 100“ 
“‐25dB“ corespunde „valoare măsurată per ~300“ 
“‐30dB“ corespunde „valoare măsurată per 1000“ 

etc. 
 
Vă  rugăm  să  țineți  cont  de  instrucțiunile  producătorului 
referitoare la valorile de amortizare posibile în realitate, care 
sunt  de  multe  ori  mai  mici  la  ecranări  parțiale,  decât  la 
ecranări totale. Ecranările parțiale trebuie să fie realizate pe 
cât posibil pe suprafețe mari.  
 
 

 
 
Gigahertz Solutions GmbH 
Am Galgenberg 12 
90579 Langenzenn 
Germania 
 
 
 
 

Domeniul de măsurători HF35C 
Domeniu de 
măsurători 

Stare de livrare,
adică fără preamplificator sau amortizor

Afişare  Valoare actuală

1999 1 ‐ 1999 μW/m²  1 ‐ 1999 μW/m²

199,9 0.1‐199.9 μW/m²  0.1‐199.9 μW/m²

citiți valoarea – fără factor de corecție

 

Domeniu de 
măsurători 

Cu amortizor extern DG20 
(accesoriu opțional)

Afişare  Valoare actuală

1999 1 ‐ 1999 μW/m²  100‐199900 μW/m²

199,9 0.1‐199.9 μW/m²  10‐19990 μW/m²

„Afişare x 100” 

 

Tabel conversie W/m² şi W/m 

 
 

De ce nu există coloana „dBm”? 
Valorile  limită  pentru  frecvențele  înalte  sunt  indicate  în 
W/m²  (dacă  este  nevoie  şi  în W/m),  adică  în  dimensiunea 
afişată de acest aparat de măsură. Afişarea  în dB, ca cea a 
unui  analizor  de  semnal,  trebuie  reconvertită  în  aceste 
unități  în  funcție de  frecvență  şi antenă  folosind o  formulă 
complicată ‐ de aceea nu este nevoie de o „re‐reconversie”.  



 

© Gigahertz Solutions GmbH, D-90579 Langenzenn                      8 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

Tabel de reconversie 
 

 
 
 
 
 
Aceste  instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) şi Gigahertz Solutions GmbH 
(Am Galgenberg 12, 90579 Langenzenn, Germania). 
Toate drepturile,  inclusiv cele aferente  traducerii,  sunt  rezervate. Reproducerea prin 
orice mijloace,  de  exemplu  prin  fotocopiere, microfilmare,  sau  prin  introducerea  în 
sisteme  electronice  de  procesare  a  datelor,  necesită  în  prealabil  aprobarea  scrisă  a 
editorului. Retipărirea, chiar şi parțială, este interzisă.  
Aceste  instrucțiuni  de  utilizare  reflectă  specificațiile  tehnice  ale  produsului  la  data 
tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări 
de natură tehnică sau de design fără o înştiințare prealabilă. 

© 2012 by Gigahertz Solutions GmbH &  
German Electronics SRL (pentru ediția în limba română) 

 Toate drepturile rezervate 
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