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Modelarea unui canal de comunicaţie configurat 
pe structura reţelelor electrice de medie tensiune 

Dr. ing. Ana Poida*, Prof. dr. ing. Victor Croitoru**, Dr. ing. Fănică Vatră* 

Cuvinte cheie. Canal de comunicaţie pe liniile de 

energie electrică, modelare, parametri secundari. 

Rezumat. O consecinţă a cerinţelor actuale în domeniul 

comunicaţiilor este posibilitatea utilizării reţelelor 

electrice de medie (MT) şi joasă tensiune (JT) ca şi 

mediu multi-scop (pentru distribuţia/alimentarea cu 

energie electrică, transmisiuni de voce şi date pentru 

necesităţile de funcţionare/operare ale companiei de 

electricitate precum şi pentru servicii de telecomu-nicaţii 

în exteriorul companiei). Proiectarea unui sistem PLC 

(Power Line Communication) impune utilizarea unei 

modelări corecte a canalului PLC, ţinând cont de 

proprietăţile ostile ale acestuia. În acest sens, sunt avute 

în vedere două metode posibile (metoda Carson şi/sau 

metoda D’Amore & Sarto) şi este propus programul 

“ParaComPLC”, drept instrument util în analiza 

comportării canalului PLC. În lucrare sunt prezentate o 

serie de rezultate obţinute cu ajutorul acestui program, 

versiunea actuală adresându-se liniilor electrice aeriene. 

Key words. power line communication channel, 

modelling, secondary parameters. 

Abstract. The possibility to use the MV and LV 

electrical networks as a multi-purpose medium (for 

energy distribution/suppling, voice and data 

transmismission for the electricity company operating 

needs and for outside telecommunication services) is a 

consequence of the actual demands in the 

communications field. The design of a power line 

communication (PLC) system imposes to use a well 

PLC channel modelling, taking into consideration the 

hostile properties of it. In this sense, two possible 

methods (Carson method and/or D’Amore & Sarto 

method) are taking into account and it is proposed the 

“ParaComPLC” software program, as an useful “tool” 

for the analysis of PLC channel behaviour. The paper 

presents several results obtained by using this 

program, the actual version addressing to the 

overhead lines. 

 
1. Introducere1 

Volumul de instalaţii energetice din componenţa 

unui Sistem Energetic Naţional şi numărul diferitelor 

entităţi responsabile cu gestiunea, exploatarea şi 

întreţinerea acestora este impresionant de mare, ele 
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fiind situate într-un număr deosebit de mare de 

amplasamente, dispersate pe întreg teritoriul ţării 

(peste 8.100.000 în cazul României). În toate aceste 

amplasamente trebuie asigurate multiple legături de 

comunicaţii care să satisfacă necesităţile impuse de 

exploatarea, întreţinerea şi buna funcţionare a 

acestor instalaţii [1]. 

Există o multitudine de amplasamente care fie 
nu beneficiază de nici un fel de legătură de 
comunicaţie, fie beneficiază de acestea la costuri 
mari, respectiv în condiţii neadecvate din punctul de 
vedere al cerinţelor/necesităţilor unei companii de 
electricitate. 
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Pe de altǎ parte, în ultimii ani, domeniul “Power 
Line Communication”, aflat în atenţia Uniunii Europene, 

a devenit o soluţie alternativǎ de infrastructură pentru 
telecomunicaţii [1,2], cum ar fi: telefonia, internetul, 

transmisiunile video etc. În acest context, prezintă 

interes studiul canalului de comunicaţie, care utilizeazǎ 
liniile de energie electrică de medie tensiune (MT) şi 

joasă tensiune (JT) drept mediu de transmisiune. În 
acest sens, lucrarea de faţǎ este focalizatǎ asupra 

parametrilor secundari ai liniilor electrice aeriene 
(LEA), în plaja 0,1 ÷ 100 MHz. 

2. Calea de alimentare cu energie electrică – 
suport fizic pentru comunicaţii 

Una dintre soluţiile posibile de comunicaţii, 
nefructificată decât în foarte mică măsură din cauza 

unor probleme tehnologice nerezolvate în totalitate 

până în prezent, o reprezintă comunicaţiile care 
utilizează ca mediu de comunicaţie conductoarele 

liniilor electrice de MT şi JT. Această soluţie este 
deosebit de atractivă deoarece acestea ajung până 

la posturile de alimentare sau de transformare de 
MT/JT, respectiv la echipamentele electrice amplasate 

la consumatori, de unde se pot prelua informaţii sau 
unde se pot transmite telecomenzi. 

În acest context, iniţial, sistemele de curenţi 

purtători pentru reţelele de MT şi JT au fost introduse 

ca o posibilǎ soluţie pentru implementarea sistemelor 

de automatizare a distribuţiei (Distribution Automation 

Systems – DAS), fiind întâlnite în literatura de 

specialitate, sub acronimul DLC (Distribution Line 

Carrier) [1,2].  

În prezent, însǎ, de interes este noua generaţie de 

sisteme de comunicaţii pe liniile de energie electricǎ de 

medie şi joasǎ tensiune, cunoscute sub termenul de 

Power Line Communication (PLC), care au ca 

deziderat, asa cum s-a menţionat anterior, un domeniu 

de aplicabilitate mult extins. Motivaţia pleacǎ din faptul 

cǎ în toate ţările industrializate sunt, în general, 

disponibile infrastructuri “back-bone" de transmisiuni 

de date, cu viteză şi capacitate ridicate [1,2]. Totuşi, 

distribuţia fluxurilor de date către clienţi este, la acestă 

oră, încă o problemă nerezolvată şi tehnlogiile PLC, 

LAN-urile wireless şi liniile de abonat digitale (xDSL) 

sunt candidaţii posibili pentru a-i racorda pe aceştia în 

zona cunoscută sub termenul de “last mile". În acest 

context, liniile electrice de MT, respectiv cele de JT se 

pot constitui ca posibile soluţii alternative de 

infrastructură de telecomunicaţii pentru următoarele 

segmente de reţea (a se vedea fig.1): 

– zona de distribuţie (legătura dintre backbone şi 

reţeaua de acces); 

– zona „last-mile” (reţeaua de „acces” ); 

– zona „last-inch” (reţeaua „in-home”), 

(Network terminal Unit)  

Fig. 1. Structura unei reţele PLC [1,2]. 

LMDS – Local Multipoint Distribution

Service (broadband wireless point to

multipoint communication system in the

                       28 GHz band). 
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Ca un corolar al preocupărilor prezentate 

anterior, se poate menţiona participarea a 35 de 

parteneri, din 12 ţări, la realizarea proiectului Open 

PLC European Reasearch Alliance For New 

Generation PLC Integrated Network, proiect în 

valoare totală de 20.180.474 Euro [1,2]. Acest 

proiect se derulează pe o perioadă de 48 luni 

(ian.2004-dec.2007), este co-finanţat de Comisia 

Europeană şi implică: companii de electricitate, 

institute de cercetare, fabricanţi, tehnologi, companii 

de proiectare şi operatori de telecomunicaţii.  

3. Comportarea reţelelor electrice de 

distribuţie de MT şi JT 

Liniile de energie electrică de MT şi JT, ca 

elemente componente ale reţelei electrice:  

– furnizează un canal dificil pentru transmisiunile 

de date; 

– impun canalelor de comunicaţii, care utilizeazǎ 

acest mediu, o serie de caracteristici/constrângeri ce 

nu pot fi schimbate, cum ar fi: amplasarea, frecvenţa 

reţelei electrice, lungimea şi tipul liniilor (linii aeriene, 

cabluri vechi, cabluri noi etc.), configuraţia variabilǎ 

a reţelei electrice, prezenţa perturbaţiilor generate 

de operaţiile de comutaţie etc.; 

– prezintǎ în noduri, respectiv la capete, 

impedanţe, respectiv sarcini variabile în timp şi 

frecvenţǎ; 

– pot fi conectate la sarcini electrice care, ele 

însele, sunt generatoare de perturbaţii; 

– prezintǎ, alǎturi de celelalte componente ale 

reţelei electrice (transformatoarele de putere, 

bateriile de condensatoare, transformatoarele de 

măsurare de tensiune şi curent etc.), un 

comportament aparte atunci când semnalele de 

transmisiuni trec prin acestea, fapt care trebuie avut 

în vedere în cadrul unei eventuale modelǎri. 

Alte detalii privind comportarea reţelelor electrice 

de distribuţie, de MT şi JT, la trecerea semnalelor de 

transmisiuni, precum şi o serie de aspecte 

referitoare la reţelele de MT şi JT din Europa, SUA, 

Japonia, în sensul în care sunt sau nu condiţii de 

implementare a comunicaţiilor PLC în general, 

respectiv a comunicaţiilor de bandă largă, în 

particular, sunt  prezentate în [1]. 

4. Modele de reţele de comunicaţii, 

configurate pe structura reţelelor electrice 

de MT şi JT – o problemă deschisă 

Pentru a fi capabili a proiecta şi a estima 

performanţele sistemelor de comunicaţii, este 

importantă cunoaşterea caracteristicilor canalului 

[1,2]. Totodată, în cadrul comunicaţiilor pe liniile de 

energie electrică, semnalul recepţionat este privit ca 

suma dintre semnalul transmis şi un semnal 

perturbator (zgomot). Datorită mediului fizic (linia de 

energie electrică), caracteristicile canalului vor fi 

dependente atât de timp cât şi de frecvenţă şi, de 

asemenea, vor fi dependente de amplasamentul 

receptorului, respectiv emiţătorului în cadrul unei 

anumite reţele de linii de energie [1,2]. Prin urmare, 

canalul, tip „linie de energie electrică”, poate fi, în 

general, descris ca un canal variabil, aleator în timp 

şi având un raport semnal/zgomot dependent de 

frecvenţă, de-a lungul lăţimii de bandă.  

Canalul PLC prezintă o topologie de tip arbore, 

cu ramificaţii de lungimi şi impedanţe de sarcină 

variabile. Impedanţele variază puternic cu frecvenţa 

şi se situează în plaja „câţiva ohmi până la câţiva 

kΩ”. Canalul presupune reflexii şi anulări de semnal, 

fapt care cauzează fadding-uri de bandă îngustă.   

Un volum mare de muncă este orientat către 

înţelegerea şi studierea acestui tip de canal, 

domeniul de studiu al frecvenţelor înalte (aproximativ 
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1÷30 MHz) dominând. În lucrarea [4] se  afirmă faptul 

că nu există încă un model al acestui tip de canal, care 

să fie universal recunoscut, rezultatele măsurătorilor 

putând fi inconsecvente şi uneori chiar contradictorii. În 

schimb, în lucrarea [1] sunt trecute în revistǎ diferite 

modele ale canalului de transmisiuni. 

5. Modelarea unui canal de comunicaţie 
utilizând o LEA – MT. Metode de calcul 

În lucrarea [1] se prezintă două metode de calcul 
pentru determinarea parametrilor de transmisiune ai 
liniilor electrice aeriene (LEA).  

Prima metodǎ se bazeazǎ pe relaţiile lui Carson 
pentru determinarea parametrilor conductoarelor LEA, 
prezentate în detaliu în lucrare, atât sub forma lor 
iniţială cât şi sub forma relaţiilor Carson generalizate 
[3,5,6,7], ea ţinând seama de variaţia adâncimii de 
pătrundere în pământ a căii echivalente de întoarcere, 
în funcţie de frecvenţă şi rezistivitatea solului. 

Cea de-a doua metodă de calcul prezentată şi 
analizată în [1], ca alternativă la metoda Carson, 

este  metoda D’Amore & Sarto, metodă relativ nouă 
(1996), apreciată de către Amirshahi P. şi Kavehrad M. 
ca aproximând mai bine parametrii LEA, la frecvenţe 
mari, fără să se furnizeze însă informaţii asupra 
gradului de precizie a formulelor respective. Kikuchi a 
arătat experimental şi teoretic că, pe măsură ce 
frecvenţa semnalelor electrice creşte, acestea nu se 
mai propagă prin câmp electromagnetic transversal, ci 
numai prin câmp magnetic transversal, reducându-se 
semnificativ constanta de atenuare la frecvenţe mari, 
în cazul modului 1 [1]. 

6. Programul de calcul/ simulare 
„ParaComPLC” 

Programul de calcul “ParaComPLC” [1] are la 
bazǎ cele douǎ metode (metoda Carson şi metoda 
D’Amore & Sarto) şi a fost elaborat în scopul 
analizei influenţei variaţiei anumitor parametri 
(frecvenţa semnalului, diametrul şi înălţimea faţă de 
sol a conductoarelor de fază, rezistivitatea şi 
permeabilitatea solului etc.) asupra parametrilor de 
transmisiune ai LEA-MT.  

 

 
Fig. 2. Interfaţa pentru utilizator.
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S-a optat pentru utilizarea limbajului de 

programare pus la dispoziţie de programul MATLAB. 

În acest sens, programele elaborate au fost realizate 

sub forma unor fişiere de tip „*.m”, fără a se apela la 

facilităţile, blockset-urile, respectiv la modelele puse 

la dispoziţie de MATLAB în cadrul meniului Simulink. 

Programul „ParaComPLC”, din dorinţa de a se oferi 

o interfaţă pentru utilizator (a se vedea fig. 2) menită 

să poată fi utilizată şi de către o persoană 

nefamiliarizată cu instrucţiunile MATLAB, respectiv 

cu aparatul matematic aferent celor două metode de 

calcul, a fost completat, de-a lungul timpului, cu noi 

metode de afişare, respectiv cu noi opţiuni/facilităţi, 

generând diferitele versiuni ale acestuia. 

Aşa cum se poate remarca din figurile 3 ÷ 5, 

pentru a exista posibilitatea selectării uneia din 

opţiunile prestabilite, s-au utilizat liste care se 

desfăşoară similar combobox-urilor. 

Se consideră că, odată realizat acest nucleu  de 

analizǎ, el poate deveni o platformă pe care se pot 

rula  (prin extinderea programului cu noi module) 

multiple analize. 

 

 

 

  

Fig. 3. Introducerea datelor care definesc linia de MT. 

7. Analiza comparativă a parametrilor α, β şi Zc 
în funcţie de metoda de calcul utilizată 
(metoda Carson şi metoda D’Amore & Sarto)  

O serie de rezultate obţinute cu ajutorul 

programului “ParaComPLC”, în care sunt modelate 

în detaliu cele douǎ metode, sunt prezentate în 

figurile 6÷14 [1,2,3]. Calculele respective au fost 

efectuate pentru cazul unei LEA trifazată de MT, cu 

conductoarele de fază situate la aceeaşi înălţime hi 

faţǎ de sol, faza centrală fiind situată în axa stâlpului 

LEA, iar distanţa între două faze alăturate fiind de 

0,7m. Următoarele date de intrare sunt comune 

tuturor situaţiilor prezentate în figurile 6÷13: ε0 = 

= 8,86⋅10-12 F/m, μ w = μ 0 = 4⋅pi⋅10-7 H/m, εw = 

 

Fig. 4. Selectarea metodei de calcul. 

 

Fig. 5. Selectarea parametrului ce se doreşte a se studia. 
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= 2,3⋅ 103⋅ε0, μg= 1, σw = 3,8⋅107 S/m, εg = 13⋅ ε0, di= 

= 0,8 cm, hi = 10 m şi ρg = 200 Ω·m. 

Calculele au fost efectuate pentru domeniul de 
frecvenţe 100 kHz ÷ 100 MHz, pentru a se pune în 
evidenţă aspectele globale referitoare la utilizarea 
celor doua metode. 

Analiza comparativă a rezultatelor obţinute prin 
cele două metode a condus la evidenţierea unor 
aspecte importante, care constituie argumente care 
pledează pentru utilizarea fie a metodei Carson, fie 
a metodei D’Amore & Sarto la analiza comportării 
unui canal de comunicaţie. În cele ce urmeazǎ, se 
prezintǎ succint aceste rezultate. 

 Valorile constantelor de atenuare (α), obţinute 
prin cele două metode, diferă substanţial, chiar şi în 
domeniul frecvenţelor joase (a se vedea fig.6 şi 7). 
Deşi Amirshahi face aprecierea că, la frecvenţe 
joase, ambele metode (Carson şi D’Amore & Sarto) 
dau rezultate asemănătoare, din analiza datelor 
prezentate în figurile 6 şi 7 rezultă faptul că apar 
diferenţe de până la circa 50 %, în cazul modului 1 
(a se vedea fig. 7.b), pentru domeniul de frecvenţe 
de până la 5 MHz, şi de până la circa 60 %, în cazul 
modurilor 2 şi 3 (a se vedea fig. 7.c şi 7.d). În cazul 
utilizării metodei D’Amore & Sarto, se poate 
constata că, în cazul modului comun (modul 1), se 

întâlneşte o alură de clopot, alură care denotă o 
scădere semnificativă a constantei de atenuare la 
frecvenţe superioare. 

 Valorile constantelor de fază (β), obţinute prin 
cele două metode, sunt aproximativ aceleaşi în 
cazul modurilor 1 şi 3, pentru întreg domeniul de 
frecvenţe (a se vedea fig.8, 9.b şi 9.d). În cazul 
modului 2, rezultatele obţinute prin cele doua 
metode diferă substanţial, pentru frecvenţe de până 
la circa 3,5 MHz, metoda D’Amore & Sarto furnizând 
numai valori negative (a se vedea fig. 9.c). 

 Valorile componentei reale a impedanţei 
caracteristice (Re(Zc)), obţinute prin cele două 
metode, sunt aproximativ aceleaşi pentru o anumită 
frecvenţă dată (diferenţe < 3%) şi au o valoare 
relativ constantă pe un domeniu mare de frecvenţe 
(a se vedea fig.10 şi 11). 

 Valorile componentei imaginare a impedanţei 
caracteristice (Im(Zc)), obţinute prin cele două 
metode, diferă substanţial (apar diferenţe de până la 
circa 170 %), dar, avându-se în vedere faptul că 
valoarea acestei  componente este mult mai mică 
decât valoarea componentei reale a impedanţei 
caracteristice (< 5 %), rezultă că diferenţele mai sus 
menţionate influenţează în mică măsură modulul 
impedanţei caracteristice (a se vedea fig.12 şi 13). 

  

 

 
 a. b. 

Fig. 6. Variaţia constantei de atenuare (α) cu frecvenţa (f = 100 kHz ÷ 100 MHz): 
a – metoda D’Amore & Sarto; b – metoda Carson; 

ρg = 200 Ω·m;  εg = 13⋅ ε0;  di = 0,008 m;  hi = 10 m, 3 moduri. 
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 a. b.  

 

 

 

 

 
 c. d. 

Fig. 7.  Variaţia constantei de atenuare (α) cu frecvenţa (f = 100 kHz ÷ 100 MHz): 
a – modurile 1, 2 şi 3; b –  modul 1; c – modul 2; d – modul 3;  

ρg = 200 Ω·m;  εg = 13⋅ ε0;  di = 0,008 m;  hi = 10 m. 
 

 

 

 

 

  
 a. b. 

Fig. 8. Variaţia constantei de fază (β) cu frecvenţa (f = 100 kHz ÷ 100 MHz): 
a – Metoda D’Amore & Sarto; b – Metoda Carson; 

ρg = 200 Ω·m; εg = 13⋅ ε0; di = 0,008 m; hi = 10 m, 3 moduri. 
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 a. b. 

 

 

 

 

 
 c. d. 

Fig. 9.  Variaţia constantei de fază (β) cu frecvenţa (f = 100 kHz ÷ 100 MHz): 
a – modurile 1, 2 şi 3; b –  modul 1; c – modul 2; d – modul 3;  

ρg = 200 Ω·m;  εg = 13⋅ ε0;  di = 0,008 m;  hi = 10 m. 
 

 

 

 

 
 a. b. 

Fig. 10. Variaţia impedanţei caracteristice, partea reală (ReZc), cu frecvenţa (f = 100 kHz ÷ 100 MHz) 
a – metoda D’Amore & Sarto; b – metoda Carson; 

ρg = 200 Ω·m; εg = 13⋅ ε0; di  = 0,008 m; hi = 10 m, 3 moduri. 
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 a. b. 

 

 

  
 c. d. 

Fig. 11. Variaţia impedanţei caracteristice, partea reală (ReZc), cu frecvenţa (f = 100 kHz÷100 MHz) 
a – modurile 1, 2 şi 3; b –  modul 1; c – modul 2; d – modul 3;  

ρg = 200 Ω·m;  εg = 13⋅ ε0;  di = 0,008 m;  hi = 10 m. 
 

  

 

 
 a. b. 

Fig. 12. Variaţia impedanţei caracteristice, partea imaginară (ImZc), cu frecvenţa (f  = 100 kHz ÷ 100 MHz) 
a – metoda D’Amore & Sarto; b – metoda Carson; 

ρg = 200 Ω·m; εg = 13⋅ ε0; di = 0,008 m; hi = 10 m, 3 moduri. 
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 a. b. 

 

 

  
 c. d. 

Fig.13. Variaţia impedanţei caracteristice, partea imaginară (ImZc), cu frecvenţa (f = 100 kHz ÷ 100 MHz) 
a – modurile 1, 2 şi 3; b –  modul 1; c – modul 2; d – modul 3;  

ρg = 200 Ω·m;  εg = 13⋅ ε0;  di= 0,008 m;  hi = 10 m. 

 În cadrul unei reprezentări tridimensionale, se 
poate constata maniera în care variază constanta de 
atenuare în funcţie de frecvenţă şi rezistivitatea 

solului, în cazul modului 1 (a se vedea fig.14), 
respectiv maniera în care evoluează clopotul specific 
metodei D’Amore & Sarto. 

 

 

 

 

 
 a. b. 

Fig.14. Variaţia α cu frecvenţa şi rezistivitatea solului, ρg = 10 ÷ 1000 Ω·m, metoda D’Amore & Sarto 
a – f = 10 kHz ÷ 20 MHz;  b – f = 10 kHz ÷ 40 MHz; 

εg = 13⋅ ε0; di = 0,008 m; hi = 10 m, „modul 1”. 
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Referitor la domeniul de utilizare a celor două 

metode de calcul, au rezultat următoarele [1,3]: 

– pentru frecvenţe mai mici de 2 ÷ 5 MHz, se 

recomandă utilizarea metodei Carson pentru calculul 

constantelor de atenuare şi de fază în cazul LEA, 

această metodă prezentând rezultate mai credibile, 

rezultate necontestate în acest domeniu de 

frecvenţe nici de autorii metodei D’Amore & Sarto; 

– pentru frecvenţe mai mari de 2 ÷ 5 MHz, se 

recomandă utilizarea metodei D’Amore & Sarto 

pentru calculul constantelor de atenuare şi de fază 

în cazul LEA, această metodă prezentând, în acest 

domeniu de frecvenţe, rezultate mai credibile în 

raport cu metoda Carson. 

8. Concluzii 

Sistemele de comunicaţii de mare viteză, pe 

reţelele de MT şi/sau JT, prezintă potenţialul 

necesar de a deveni, în Europa, o tehnologie de 

succes, însă costurile pentru implementarea acestor 

sisteme PLC în Europa vor fi net mai ridicate în 

comparaţie cu implementarea lor în S.U.A., datorită 

diferenţelor existente în ceea ce priveşte tensiunea 

şi arhitectura acestora. În acest context, prezintă 

interes studiul canalului de comunicaţie care 

utilizeazǎ ca mediu liniile de energie electrică, fiind 

necesară determinarea parametrilor de transmisiune 

ai acestora, în special în domeniul  frecvenţelor 

înalte (aproximativ 1÷30 MHz). 

Prin utilizarea programului “ParaComPLC”, se 

pot studia şi analiza efectele pe care le introduc 

modificarea, rând pe rând (sau cumulat), a fiecărui 

parametru / dată de intrare, astfel rezultând 

gradul de sensibilitate al canalului de transmisiune, 

mai ridicat sau mai redus, în raport cu aceşti 

parametri. 

Din analiza comparativă a modului în care sunt 

evaluate constantele de atenuare, constantele de 

fază, respectiv impedanţele caracteristice ale LEA, 

s-a constatat că există o serie de diferenţe semni-

ficative între rezultatele obţinute prin metoda Carson, 

respectiv prin metoda D’Amore & Sarto. Aceste 

diferenţe nu fac decât sǎ consacre şi sǎ facǎ utile cele 

douǎ metode pentru plaje de frecvenţe diferite. 

Urmează ca studiile şi cercetările viitoare să confirme 

particularităţile de aplicare a celor două metode. 
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