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REZUMAT. Lucrarea reprezintă un studiu despre intensitatea câmpului electromagnetic în spațiile cu 

activitate umană și mai ales în locuințe. Studiul s-a făcut asupra rețelelor fără fir și asupra telefoniei 

mobile, deoarece acestea reprezintă un factor poluator de dată recentă iar datele obținute pot fi de un real 

interes public. Măsurătorile s-au dorit a fi o confirmare a informațiilor publice. Aceste măsurători s -au 

realizat cu aparate de măsură și control profesionale. astfel încât să existe o imagine reală a valorilor 

obținute. Prima parte a lucrării se referă la situația existentă, la benzile de frecvență alocate, precum și la 

propagarea în spațiu a undelor electromagnetice. A doua parte se referă la măsurătorile în timp real , 

efectuate cu analizorul spectral, precum și cu aplicația ElectroSmart, rezultatele obținute fiind 

proporționale, ceea ce demonstrează justețea metodei de măsurare. Cel mai interesant lucru rezultat din 

aceste măsurători este acela că de multe ori câmpul electromagnetic al rețelelor fără fir, din vecinătate, 

este mai puternic decât cel al rețelei proprii, lucru care este rar subliniat în studii.  

Cuvinte cheie: rețele fără fir, câmp electromagnetic, unde electromagnetice, ElectroSmart. 

ABSTRACT. The paper represents a study on the intensity of the electromagnetic field in the spaces with 

human activity and especially in homes. The study was carried out on wireless networks and on mobile 

telephony, as these are a recent polluting factor and the data obtained may be of real public interest. The 

measurements were intended to be a confirmation of public information. These measurements were made 

with professional measuring and control devices. so that there is a real image of the values obtained. The 

first part of the paper concerns the existing situation, the allocated frequency bands, as well as the 

propagation in space of electromagnetic waves. The second part concerns the real -time measurements 

made with the spectral analyzer, as well as with the ElectroSmart application, the results obtained being 

proportional, which demonstrates the fairness of the measurement method. The most interesting thing that 

results from these measurements is that often the electromagnetic field of the wireless networks in the 

neighborhood is stronger than that of the own network, which is rarely emphasized in studies.  

Keywords: wireless networks, electromagnetic field, electromagnetic waves, ElectroSmart. 

1. INTRODUCERE 

Rețelele fără fir (wireless), care permit accesul la 

internet și servicii de mare viteză, cum ar fi rețelele 

wireless locale (WLAN), sunt tot mai frecvente în 

case, birouri și multe zone publice (aeroporturi, 

școli, zone rezidențiale și urbane). Odată cu 

creșterea numărului de stații de bază și a rețelelor 

locale de comunicații radio, expunerea populației la 

radiofrecvență a crescut. Studiile recente au arătat că 

expunerile la câmpurile de radio frecvență de la 

stațiile de bază variază de la 0,002% la 2% din 

nivelurile de expunere, recomandate internațional, în 

funcție de o varietate de factori, cum ar fi apropierea 

de antenă și mediul înconjurător. Acest lucru este 

mai mic sau comparabil cu expunerile la câmpurile 

de radio frecvență de la emițătoarele de emisie radio 

sau de televiziune. Frecvențele din acest spectru, 

3KHz- 300 GHz, fac parte din categoria radiațiilor 

neionizante. 

 
 

Fig. 1. Surse de radiații care influențează  

sistemele biologice [1]. 

 

O preocupare comună privind stațiile de bază și 

antenele locale de rețea wireless se referă la 

posibilele efecte pe termen lung asupra sănătății pe 
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care le poate avea expunerea întregului corp la 

semnalele de radio frecvență. Până în prezent, 

singurul efect asupra sănătății a câmpurilor de radio 

frecvență identificat în recenziile științifice a fost 

legat de creșterea temperaturii corpului (> 1 ° C) la 

expunerea la intensitate foarte intensă a câmpului, 

care se găsește numai în anumite instalații 

industriale, cum ar fi radiatoarele de radio frecvență. 

Nivelurile expunerii la frecvențe radio de la rețelele 

wireless sunt atât de scăzute încât creșterile de 

temperatură sunt nesemnificative și, în consecință, 

ele nu afectează sănătatea oamenilor. [2] 
 De fapt, datorită frecvenței lor scăzute, la 

niveluri similare de expunere la câmp electromagnetic 
de radio frecvență, corpul absoarbe până la cinci ori 

mai mult semnal de la radio și televiziunea FM decât 
de la stațiile de bază. Acest lucru se datorează faptului 

că frecvențele utilizate în radioul FM (în jur de 100 
MHz) și în emisiunile TV (aproximativ 300-400 

MHz) sunt mai scăzute decât cele utilizate în telefonia 

mobilă (900 MHz și 1800 MHz) și deoarece din 
cauza înălțimii sale, corpul uman devine o antenă 

eficientă de recepție pentru aceste frecvențe. În plus, 
stațiile de radiodifuziune și de televiziune au fost în 

funcțiune în ultimii 60 de ani sau mai mulți, fără a se 
stabili consecințe negative asupra sănătății oamenilor. 

[2] 
În timp ce majoritatea tehnologiilor radio au 

utilizat semnale analogice, telecomunicațiile wireless 
moderne utilizează transmisii digitale. 

Nivelurile limită de expunere stabilite inter-
național au fost elaborate pentru a oferi protecție 

împotriva efectelor determinate din domeniul de radio 
frecvență de către Comisia Internațională pentru 

Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP, 
1998) și Institutul de Inginerie Electrică și Electronică 

(IEEE, 2014), C95.7-2014 - IEEE Recommended 
Practice for Radio Frequency Safety Programs, 3 kHz 

to 300 GHz). 

2. IPOTEZA 

Conform standardelor IEEE domeniul frecvențelor 

radio (radio frequency - RF) este definit ca domeniul 
de frecvențe utilizat pentru transmisia radio. În sensul 

acestor standarde, frecvența de interes este cuprinsă 
între 3 kHz și 300 GHz. 

Routerele wireless folosite de către instituții și 
pentru locuințe utilizează în general două benzi de 

frecvență, 2,4 GHz și 5 GHz. 
Acest experiment pornește de la ipoteza că 

expunerile la câmpul electromagnetic de radio 
frecvență de la routerele pentru rețelele fără fir în 

zone accesibile publicului (inclusiv în școli și spitale) 
sunt în mod normal mult mai mici decât cele stabilite 

de standardele internaționale. 

De asemenea puterea câmpurilor electromagnetice 

radiate de antenele acestor routere este cea mai mare 

la sursă și se diminuează rapid cu distanța. 
 

 
 

Fig. 2. Puterea și dispersia radiațiilor pe distanță [1]. 

3. METODA. ECHIPAMENTE 

Pentru efectuarea acestui experiment s-au folosit 

următoarele echipamente: 

1. Router wireless D LINK tip AC1200 Wi-Fi 

Gigabit Dir-842 ver 1.00, cu caracteristicile tehnice 

prezentate in tabelul 1. 

2. Analizor spectral Hameg HMS 3010, cu 

caracteristicile tehnice prezentate in tabelul 2. 

3. Laptop folosit pentru măsurarea vitezelor de 

transfer în rețea, pentru operațiile de upload și 

download fișiere. 

4. Aplicația ElectroSmart, utilizată pentru 

măsurarea puterii câmpului electromagnetic de radio 

frecvență. 

Router-ul wireless D LINK are două benzi de 

transmisie (pe 2,4 GHz și pe 5 GHz) cu următoarele 

caracteristici tehnice. 
 

Tabelul 1. Caracteristici tehnice router wireless D LINK, 

tip AC1200 Wi-Fi Gigabit Dir-842 ver 1.00 

Standard Wi-Fi 802.11ac 

Porturi LAN 4 x RJ-45 

Porturi WAN 1 x RJ-45 

Rata de transfer Ethernet (Mbps) 10/100/1000 

Securitate WPA / WPA2 

Antena 4 x antene externe 

Frecventa (GHz) 2.4 - 5 

Rata de transfer WI-FI (Mbps) 300 + 867 

Alimentare 12V, 1A 

http://static2.playtech.ro/wp-content/uploads/2016/01/Dispersarea-undelor-WiFi.jpg
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Tabelul 2 Caracteristici tehnice Analizor spectral  

Hameg HMS 3010 

Frequency range 100kHz-3GHz 

Resolution 

bandwidth 

100Hz - 1MHz in 1-3 Steps, 200kHz  

(-3dB) additional 200Hz 

(HMS3000/3010), 9kHz, 120kHz, 

1MHz (-6dB) 

Amplitude 

measurement 

range 

-114dBm…+20dBm DANL -135dBm 
with Preamp 

Zero span and 100 Hz to 3000MHz 

Sweep time 20ms - 1000s 

Tracking 

Generator  

 -20dBm to 0dBm in 1dB steps 

Video bandwidth 10Hz - 1MHz in 1-3 steps 

Spectral purity -100dBc/Hz (@100kHz) 

Detectors for Auto-, min-peak, max-peak, sample, 

RMS, quasi-peak 

Integrated AM and FM demodulator (with headset output) 

6.5” TFT color VGA display (with external DVI output) 

3 x USB sockets for mass-storage, printer and remote control use. 

 

ElectroSmart [3] este o aplicație Android, lansată 

în 2016, de către cercetători francezi, care măsoară 

undele electromagnetice generate de dispozitive 

conectate, cum ar fi dispozitivele Bluetooth sau 

infrastructurile de comunicații ca antenele celulare 

sau punctele de acces Wi-Fi. Cu ajutorul telefonului 

mobil, ElectroSmart măsoară valoarea undelor 

electromagnetice care se află în zonă, în acel 

moment, afișând sursele de radiații de radio 

frecvență din zona în care se află telefonul, în ordine 

descrescătoare a puterii câmpului (fig. 3). Aplicația 

este capabilă să avertizeze dacă acest nivel de 

radiații este periculos pentru sănătatea utilizatorului. 
 

    
 

Fig. 3. Aplicația ElectroSmart și măsurările aferente. 

S-a utilizat această aplicație deoarece cu ajutorul 

ei se poate măsura și câmpul electromagnetic al 

rețelelor de telefonie mobilă și domeniul de 

frecvență este mai larg, adică se pot măsura și 

frecvențele de 5 GHz. Alt avantaj al aplicației este 

că se poate alege unitatea de măsură, W (submultipli 

ai Wattului), dBm sau e-score (o unitate de măsură 

specială, caracteristică acestei aplicații). 

S-au comparat rezultatele măsurătorilor realizate 

cu analizorul spectral cu cele efectuate de aplicație și 

rezultatele sunt asemănătoare. 

Avantajul analizorului spectral este că afișează 

variația câmpului în domeniul de frecvență. 

4. ACHIZIȚIE DATE EXPERIMENTALE 

Banda de 2,4 GHz este împărțită în 14 canale 

distanțate de 5 MHz, începând cu canalul 1, care este 

centrat pe 2.412 GHz. Ultimele canale au restricții 

suplimentare sau nu sunt disponibile pentru 

utilizarea în anumite domenii de reglementare. 
 

 
 

Fig. 4. Reprezentarea grafică a canalelor Wi-Fi  

din banda de 2,4 GHz [4]. 

 

 
 

Fig. 5. Semnalul de radio frecvență pe 2,4 GHz modul inactiv, 

lângă antenele router-ului. 

 

 
 

Fig. 6. Semnalul de radio frecvență pe 2,4 GHz modul upload, 

lângă antenele router-ului. 
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Fig. 7 Semnalul de radio frecvență pe 2,4 GHz modul download, 

lângă antenele router-ului 

 

 
 

Fig. 8 Semnalul de radio frecvență pe 2,4 GHz modul download, 

la 3m de antenele router-ului 

 

 
 

Fig. 9 Semnalul de radio frecvență pe 2,4 GHz modul upload,  

la 3m de antenele router-ului 

 

S-au efectuat măsurători în următoarele situații: 

• Lângă antenele router-ului; 

• La 1 m distanță de antenele router-ului; 

• La 2 m distanță de antenele router-ului; 

• La 3 m distanță de antenele router-ului; 

• În altă cameră. 

Aceste măsurători s-au realizat în trei situații 

diferite: 

• Când nici un dispozitiv din rețea nu era activ 

• Când se descarcă un fișier folosind laptopul; 

• Când se încarcă un fișier folosind laptopul. 

S-au obținut valorile afișate în tabelul 3. 

Tabelul 3. Valorile, exprimate in mW, ale radiației 

 Lângă antenă La 1 m La 2 m La 3 m În altă cameră 

Inactiv 0.0016 mW 0.00005 mW 0.000032 mW 0.000005 mW 0.0000005 mW 

Upload 0.0025 mW 0.000079 mW 0.00005 mW 0.000008 mW 0.00000063 mW 

Download 0.02 mW 0.0003 mW 0.000079 mW 0.000013 mW 0.000004 mW 

 

 

Tabelul 4. Valorile, exprimate in dBm, ale radiației 

 Lângă antenă La 1 m La 2 m La 3 m În altă cameră 

Inactiv -28 dBm -43 dBm -45 dBm -53 dBm -63 dBm 

Upload -26 dBm -41 dBm -43 dBm -51 dBm -62 dBm 

Download -17 dBm -35 dBm -41 dBm -49 dBm -54 dBm 

 

Pentru trasarea graficului și interpretarea datelor, 

s-au folosit valorile în decibeli [dBm], conform 

tabelului 4. Transformarea s-a realizat pe baza 

ecuației 1. 
 

P[mW] = 10
(P

[dBm] 
/ 10)

  (1) 

5. INTERPRETAREA REZULTATELOR 

Rezultatele obținute prin intermediul 

echipamentelor și al situațiilor descrise anterior au 

fost transpuse în grafice conform figurilor de mai 

jos. Astfel în figura 10 se poate observa variația 

puterii câmpului electromagnetic de radiofrecvență 

(în mW) iar în figura 11 se poate observa variația 

puterii câmpului electromagnetic de radiofrecvență 

(în dBm) 

În ambele grafice se poate observa variația puterii 
câmpului electromagnetic în raport cu distanța fața 
de sursă precum și în raport cu stadiul de activitate 
al router-ului (inactiv, upload și respectiv download) 

6. CONCLUZII 

Din toate măsurătorile efectuate pentru acest 
studiu, s-a observat că radiația emisă de routerele 
wire-less este mai mare decât cea emisă de rețelele 
de telefonie celulară. 

Toate valorile măsurate la 1m de antena 
routerului sunt sub limita de periculozitate pentru 
organismul uman. Chiar și lângă antene valorile 
câmpului nu depășesc valorile reglementate inter-
național și aceste valori scad foarte mult cu cât 
distanța față de antene este mai mare. 
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Fig. 10. Valorile puterii câmpului electromagnetic  

de radio frecvență [mW]. 

 

Fig. 11. Valorile puterii câmpului electromagnetic de radio 

frecvență [dBm], scară logaritmică, 

 

Trebuie să ținem cont și de faptul că aceste 

câmpuri se însumează, adică valorile de radiații 

emise de către rețelele wire-less se adună cu cele ale 

rețelelor de telefonie mobilă. 

Ca sfaturi pentru limitarea expunerii la acest tip 

de radiații, se recomandă ca antenele routerului să 

fie așezate în locuri mai depărtate de locurile unde 

stau de obicei oamenii (minim 2m), să nu fie 

amplasate în dormitor, să se folosească un 

alimentator programabil pentru ca în timpul nopții, 

să nu funcționeze. 

O altă recomandare ar fi ca în creșe, grădinițe, 

școli sau alte locuri unde sunt copii sau persoane cu 

sensibilitate la radiația de radio frecvență, să se 

construiască rețele pe cablu sau fibră optică. 
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