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REZUMAT. În această lucrare prezentăm o analiză a eficienței ecranării unei incinte construite cu materiale 

flexibile care au în compoziție inserții metalice. Măsurările eficienței ecranării au fost realizate pe o incintă 
flexibilă Faraday care face parte din dotarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare și Încercări pentru 
Electrotehnică – ICMET Craiova. Performanțele incintei au fost măsurate în conformitate cu standardul IEEE-Std 
299 „Metode de măsurarea a eficacității incintelor ecranate electromagnetic”. 
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ABSTRACT. In this paper we present an analysis of the efficiency of shielding an enclosure built with flexible 
materials that are composed of metal inserts. The measurements of the shielding efficiency were performed on 
a flexible Faraday enclosure that is part of the endowment of the National Institute for Research - Development 
and Testing for Electrical Engineering - ICMET Craiova. Enclosure performance was measured in accordance with 

the IEEE-Std 299 standard "Method for Measuring the Effectiveness of Electromagnetic Shielding Enclosures". 
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1. CONSIDERAȚII GENERALE  

Datorită nevoii de îmbunătățire a performanțelor 
de ecranare electromagnetică coroborat cu progresul  
sistematic științific și tehnologic din ultimii ani,  
dezvoltarea de noi materiale inovative, ductile și 
mult mai ușor de manevrat a devenit o consecință 
firească [1], [4]. 

Uzual folosite în industrie au fost materialele me-
talice ca: aluminiu, cupru și oțel. Aceste materiale, 
din cauza naturii lor, s-au dovedit a fi greu de 
manevrat și prelucrat, deoarece obținerea perfor-
manțelor de ecranare electromagnetică este 
dependentă de modul de realizare al îndoirilor și 
tăieturilor ansamblurilor și de modul de realizare al 
incintei respective[1].  

De asemenea, ca stat membru UE, România are 
obligativitatea să pună în aplicare Directiva 
europeană 2013/35/UE[9] care stabilește cerințele 
minime de sănătate și siguranță privind expunerea 
lucrătorilor la riscurile generate de câmpurile 
electrice, magnetice și electromagnetice, directivă 
care a intrat în vigoare în iunie 2013[10].  

Dispozițiile interne ale acesteia fac referire la 
protecția împotriva efectelor produse de perturbațiile 
electromagnetice, acestea trebuind armonizate astfel 
încât libera circulație a aparatelor electrice și 
electronice să poată fi garantată, asigurând totodată 
protecția lucrătorilor din statele membre ale Uniunii 
Europene[10]. 

Ecranarea clădirilor împotriva efectelor radia-

țiilor electromagnetice se realizează în prezent cu 

diverse materiale aplicate direct pe pereții acestora. 

Tipul materialelor de protecție este ales luând în 

considerare nivelul minim de ecranare ce trebuie 

asigurat, în funcție de gama de frecvențe pentru care 

trebuie efectuată atenuarea cât și în funcție de tipul 

activităților desfășurate în clădirile pentru care a fost 

necesară ecranarea[2].  

Determinarea eficienței ecranării materialelor de 

protecție a fost realizată folosind metode standar-

dizate, conform IEEE-Std 299 - „Metode de 

măsurare a eficacității incintelor ecranate electro-

magnetic”, care este un standard înlocuitor pentru 

MIL-Std 285, „standard militar: măsurarea atenuării 

incintelor, ecranare electromagnetică, metode de 

testare pentru echipamente electronice "(care a fost 

anulat)[5], [11], [12].  

2. MĂSURAREA UNOR MATERIALE DE 

ECRANARE FOLOSIND O METODĂ 

NESTANDARDIZATĂ   

Materialele de ecranare relativ nou dezvoltate au 

capacitatea de a acoperi atât gamele de frecvență 

redusă cât și o ecranare electromagnetică suficientă 

pentru înaltă frecvență, putând fi utilizate atât pentru 

ecranarea individuală a dispozitivelor electronice și 
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echipamentelor electrice, precum și pentru ecranarea 

generală a anumitor încăperi sau clădiri [2]. 

În sensul celor anterior enunțate, vom prezenta 

un set de măsurări efectuat două tipuri de materiale 

cu proprietăți de ecranare electromagnetică, 

efectuate în cadrul Institutului Național de Cercetare 

-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică - 

ICMET Craiova.  

Materialele testate sunt materiale textile 

specializate, care au în structura compozită inserții 

metalice, fiind uzual folosite pentru ecranare. 

Materialul 1 are structură densă, iar materialul 2 este 

un material care are o structură cu densitate redusă, 

în comparație cu cea a materialului 1 [6], [7], [8]. 

Testele au fost realizate folosind un sistem format 

dintr-o celulă DTEM (dualTEM) (Fig. 2.1.) 

conectată cu un echipament (Receptor de perturbații 

electromagnetice tip ESCI 03, producător Rohde & 

Schwarz Germania) care permite utilizarea simul-

tană a funcției de intrare-ieșire [6], [7], [8], [9].  

Eficiența ecranării a fost testată în intervalul de 

frecvență: 8 MHz ÷ 1000 MHz, rezultatele obținute 

au fost prelucrate fiind prezentate sub formă grafică 

în figurile (2.2.) și (2.3.). 

Analiza comparativă efectuată pentru cele două 

materiale ne indică în mod evident faptul că o 

atenuare ridicată a fost înregistrată în cazul  

materialului a cărui compoziție are o densitate mai 

mare. 

 

 
 

Fig. 2.1. Ansamblul de măsurare utilizat pentru realizarea 

verificării eficienței ecranării materialelor. 

 

 
 

Fig. 2.2. Reprezentarea grafică a atenuării materialului 1. 

 
 

Fig. 2.3. Reprezentarea grafică a atenuării materialului 2. 

 
În figurile Fig. 2.2. și Fig. 2.3. sunt prezentate 

rezultatele măsurărilor efectuate pe cele două 
materiale, valoarea eficienței ecranării EE (atenuarea 
materialului măsurat) a fost calculată cu ajutorul 
formulei: 

EE = N1 – N2 

N1 este nivelul de referință și reprezintă 
măsurarea realizată în cale directă, fără material 
interpus, iar N2 reprezintă valoarea măsurată cu 
material, aceasta fiind regăsită în  grafic sub 
denumirea „material 1”, „material 2”. 

3. MĂSURAREA UNEI INCINTE 
FLEXIBILE FARADAY 

Incintele flexibile Faraday sunt incinte care oferă 
soluții optime comparativ cu incintele Faraday 
convenționale. Incintele flexibile Faraday sunt echi-
pamente destinate efectuării de cercetări aplicative 
în domeniul compatibilității electromagnetice pentru 
experimente EMC, în vederea validării  rezultatelor 
cercetării specialiștilor în domeniu[9]. 

Incinta flexibilă Faraday (fig. 3.1.) din dotarea 
ICMET Craiova, care a constituit obiectul măsurărilor 
privind eficiența ecranării câmpului electromagnetic, 
acoperă domeniul de frecvență cuprins între 0÷20 
GHz, având o performanță de ecranare de 70 dB pentru 
frecvențele cuprinse între 0÷10 GHz, și 50 dB pentru 
frecvențele cuprinse între 10÷20 GHz. 

După cum se poate observa în fig.3.1., incinta 
flexibilă Faraday este realizată din două tipuri de 
materiale cu inserție metalică de diferite densități. 

Verificarea eficienței ecranării incintei flexibile 
Faraday a fost efectuată conform cerințelor impuse 
în standardul IEEE-Std 299[11]. Efectuarea 
măsurărilor s-a derulat conform următoarelor etape: 
 Măsurarea eficienței ecranării în domeniul 

9 kHz ÷ 20 MHz, pentru frecvențe joase, s-a efectuat 
la următoarele frecvențe: 10 kHz, 150 kHz, 15 MHz; 
 Măsurarea eficienței ecranării în domeniul 20 

MHz ÷ 300 MHz, pentru frecvențele în domeniul 

rezonant, s-a efectuat la următoarele frecvențe: 

80 MHz, 200 MHz; 
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Fig. 3.1. Incinta flexibilă Farady, pe care au fost efectuate 

măsurările. 
Frecvența de rezonanță a incintei a fost calculată 

conform IEEE-Std 299, unde a și b reprezintă cele 

mai mari două dimensiuni ale camerei, în cazul de 

față, lungimea și lățimea. În această situație 

frecvența de rezonanță are valoarea: 56,94 MHz.  

 Măsurarea eficienței ecranării în domeniul 

300 MHz ÷ 3 GHz, pentru frecvențe înalte, s-a 

efectuat la următoarele frecvențe: 500 MHz, 

800 MHz, 1.5 GHz, 2.05 GHz. 

Reprezentările grafice ale rezultatelor măsurărilor 

eficienței ecranării pentru cele trei intervale de 

frecvențe se pot observa în (Fig. 3.2.), (Fig. 3.3.), 

(Fig. 3.4.) [12]. 

În graficele anterior prezentate, sunt ilustrate 

pentru fiecare punct de măsurare valorile înregistrate 

ale eficienței ecranării câmpului electromagnetic. 

Pentru măsurările executate în jurul ușii, în 

domeniul 9 kHz ÷ 20 MHz, sunt notate cu PO1÷PO6 

punctele de măsurare corespunzătoare polarizării 

orizontale, respectiv PV1, PV2, PV4, PV5, punctele 

de măsurare corespunzătoare polarizării verticale . 

Pentru măsurările executate, în domeniul 

20 MHz ÷ 3000 MHz, înregistrările efectuate 

pentru analiza eficientei ecranării în dreptul ușii 

sunt notate PO Ușă și PV Ușă  corespunzând celor 

două polarizații în care s-a realizat testarea 

(orizontală și respectiv verticală). În cazul fe-

restrelor, notațiile adoptate pentru întreg domeniul 

de măsurare au fost PVF1 și  PVF2 - în cazul 

polarizației verticală, și POF1 și POF2  - în cazul 

polarizației orizontale.  
 

 
 

Fig. 3.2. Reprezentarea grafică a rezultatelor măsurării eficienței ecranării  

în domeniul de frecvență 10 kHz – 20 MHz. 

 

 
Fig. 3.3. Reprezentarea grafică a rezultatelor măsurării eficienței ecranării 

 în domeniul de frecvență 20 – 300 MHz. 
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Fig. 3.4. Reprezentarea grafică a rezultatelor măsurării eficienței ecranării  

în domeniul de frecvență 300 – 3000 MHz. 

 

4. CONCLUZII 

Prin intermediul măsurărilor eficienței ecranării 

incintei flexibile Faraday prezentate, s-a evidențiat 

faptul că și în cazul folosirii unor materiale din țesătură 

flexibilă cu inserție metalică se pot obține caracteristici 

de atenuare asemănătoare cu cele ale unei camere 

ecranate realizată din tablă de oțel zincată [3]. 

În acest fel putem concluziona că optarea pentru 

acest mediu de măsurare este o decizie bună deoarece 

performanțele de măsurare obținute sunt apropiate.  

Un alt avantaj important al incintelor flexibile este 

acela că oferă posibilitatea unei mobilități superioare 

camerelor ecranate realizate din tablă de oțel zincată.  

Materialele din țesături flexibile cu inserții 

metalice cu cât au densitatea țesăturii mai mare cu 

atât au atenuarea mai mare.  
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