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REZUMATUL TEZEI 

În cadrul tezei de doctorat cu titlul "Contribuții la cercetarea proprietăților 

eleectromagnetice ale unor nono-microsisteme de particule" am urmărit prezentarea unor 

aspecte atât teoretice cât şi aplicative referitoare la producerea de nano-microparticule prin 

procedee fizice cât și realizarea de nano-microsisteme prin dispersarea acestora, atât în medii 

solide (elastomeri magnetoreologici, membrane polimerice, membrane compozite cu pori), 

câtt și în medii lichide (suspensii magnetoreologice, ferofluide). Totodată am investigat 

proprietăţile electromagnetice atât în câmp static cât și în câmp de frecvențe înalte la 

nanomaterialele obținute. 

 Nanoparticulele au dimensiuni cuprinse între 1 nm și 100 nm, având proprietăți 

diferite de cele ale materialului masiv din care provin. Dacă sunt compactate, nanoparticulele 

devin utile în obținerea de materiale ceramice și alte materiale rezistente la temperaturi 

ridicate. Dacă aceste nano-microparticele sunt dispersate în matrici solide, materialul 

compozit care rezultă poate avea proprietăți electrice, magnetice și optice prestabilite prin 

proiectare. Astfel de materiale pot fi utilizate în aplicații tehnice sau în medicină. Prin 

amestecarea nano-microparticulelor magnetizabile cu cauciuc natural sau cauciuc siliconic și 

aditivi și apoi prin polimerizarea acestui amestec, fie în absența sau în prezența unui câmp 



magnetic, se obțin elastomerii magnetoreologici, la care constantele de elasticitate și respectiv 

proprietățile magnetodielectrice sunt sensibil influențate de câmpul electric alternativ cuplat 

cu cel magnetic static. Astfel de materiale pot fi utilizate ca senzori și traductori de deformații 

și tensiuni mecanice, prin depuneri de membrane poroase, sau ca absorbanți electromagnetici. 

Scopul principal al tezei de doctorat constă în efectuarea de cercetări și studii 

experimentale privind obținerea unor nano-micromateriale solide sau lichide și caracterizarea 

lor din punct de vedere al proprietăților electromagnetice în vederea utilizării în aplicaţii 

tehnice sau biomedicale. 

Obiectivele principale ale tezei constau în: 

� obţinerea de probe diferite prin dispersarea nano-microparticulelor atât în 

medii solide cât și lichide; 

� caracterizarea electrică și magnetică a unor suspensii magnetoreologice 

electroconductive, elastomeri magnetoreologici atât în prezența unui câmp magnetic 

longitudinal cât și transversal; 

� determinarea parametrilor de propagare ai câmpului electromagnetic din 

domeniul microundelor, prin două probe de ferofluid, din măsurători de susceptibilitate 

magnetică şi dielectrică complexă, cu scopul utilizării lor ca absorbanţi electromagnetici; 

� determinarea puterii magnetice specifice și a ratei de încălzire a unor ferofluide 

de diferite concenttrații ale particulelor, în funcție de câmpul magnetic de polarizare, cu 

scopul utilizării lor în aplicații de hipertermie magnetică; 

� determinări experimentale ale parametrilor matricei de repartitie S, în domeniul 

microundelor, în vederea determinării eficacității de ecranare SE, a unor probe de membrană 

microporoasă, pe bază de cauciuc siliconic (SR), catalizator de acid stearic (SA) (C) și 

particule de magnetită de diverse concentrații; 

� conceperea și elaborarea de modele matematice în vederea explicării unor 

rezultate experimentale obținute. 

Toate aceste obiective au fost îndeplinite, iar studiile realizate au făcut obiectul unor 

articole publicate în reviste cu factor ISI sau BDI, sau au fost prezentate la conferințe 

internaționale, conducțnd la o serie de rezultate și contribuții originale prezentate în capitolele 

2, 3 și 4. 

În acest sens am prezentat câteva metode de producere a nano-microparticulelor 

insistând asupra metodei de obținere în jet de plasmă, metodă pusă la punct de către prof. Dr. 

Ioan Bica de la Universitatea de Vest din Timișoara, instalația realizată găsindu-se în 

laboratorul de Materiale Avansate din cadrul Facultății de Fizică. Nano-microparticulele astfel 



obținute au fost dispersate în medii solide cum ar fi cauciucul siliconic obținându-se astfel o 

serie de materiale cum sunt elastomerii magnetoreologici, membranele polimerice, materialele 

compozite, care au fost studiate din punct de vedere al proprietăților electromagnetice. 

Totodată, prin dispersarea nanoparticulelor în medii lichide, am obținut suspensiile 

magnetoreologice sau ferofluidele, care de asemenea au fiost investigate din punct de vedere 

structural dar și din punct de vedere al proprietăților electromagnetice, cu posibilitatea 

utilizării lor în aplicații. 

 Teza de doctorat este structurată pe 5 capitole, urmate de concluzii și contribuții 

originale, bibliografie și anexe cu lista lucrărilor științifice. 

Capitolul 1 prezintă pe scurt comportarea nano-microsistemelor de particule atât în 

câmp electric cât și magnetic variabil. După definirea sistemelor de nano-microparticule, s-au 

prezentat proprietățile dielectrice și magnetice ale acestora atât în câmp static cât și în câmp 

variabil, definindu-se permitivitatea dielectrică complexă și respectiv permeabilitatea 

magnetică complexă, dependența lor de frecvența câmpului. În continuare au fost prezentate 

noțiuni de propagare a câmpului electromagnetic în câmp de înaltă frecvență prin sistemele de 

nano-microparticule,  fiind definite ecuațiile lui Maxwell apoi propagarea undei plane, unde s-

au introdus parametrii de propagare în diferite medii de propagare. În continuare am tratat 

reflexia și transmisia undei electromagnetice la suprafața de separație dintre două medii. În 

finalul acestui capitol am prezentat noțiuni elementare de teoria circuitelor liniare de 

microunde definind matricea de repartiție S. 

În cadrul capitolului 2 am prezentat câteva studii privind producerea de nanoparticule 

folosite la realizarea de materiale magnetic active sau de nano-microsisteme magnetizabile cu 

scopul de a le utiliza ca absorbanți în înaltă frecvență sau în alte aplicații. Materialele avute în 

vedere sunt suspensiile magnetoreologice, elastomerii magnetoreologici hibrizi și compozitele 

fluidice. În aceste materiale, faza solidă o reprezintă nano-microparticulele magnetizabile 

obținute prin pulverizarea solidului metalic în jetul plasmei de argon și obținerea 

nanotuburilor de fier. Prin descompunerea termică a Fe(CO)5, în jetul  plasmei de argon, se 

obțin nanoparticule de cabură de fier și magnetită și respectiv microparticule sub formă de 

microsfere, microsfere cu pori, microtuburi și microparticule de fier cu ligamente, sub formă 

de microtuburi. De asemenea, prin descompuneri termice de organometalici in situ se obțin 

particule cu dimensiuni controlabile. 

În cadrul acestui capitol am adus contribuții la obținerea suspensiilor 

magnetoreologice electroconductive (EMRS) care reprezintă un amestec cvasi-omogen, 

format dintr-un purtător lichid în care s-au dispersat particule magnetice și/sau nemagnetice, 



având proprietăți magneto-dielectrice, prin procedee cu plasmă și arc. Dimensiunea și forma 

particulelor pot fi prestabilite prin ajustarea parametrilor tehnologici ai plasmei. Prin 

descompunerea in situ a Fe2(CO)9, se obțin microparticule de fier fără urme de oxizi. 

Un alt studiu prezentat în cadrul acestui capitol se referă la obținerea membranelor 

poroase și caracterizarea lor structurală. Explicarea rezultatelor obținute s-a făcut prin 

elaborarea unui model teoretic nou cu privire la influența concentrației de catalizator asupra 

distribuției porilor din membane. Formarea porilor în membrane este o consecință a penetrării 

stratului de către bulele de gaz din soluția lichidă, până când acest strat devine gelifiat.  

Rezultatele obținute și prezentate în acest capitol au fost publicate în 2 articole ISI: 1)  

Rom. Journ. Phys., Miucroparticles and electroconductive magnetorheological suspensions, 

Vol. 61, Nos. 5–6, P. 926–945, (2016), autori: I. Bica, M. Balasoiu, M. Bunoiu, L. 

Iordaconiu; 2) Rom. Journ. Phys., Mechanisms of micropore formation in silicone rubber 

based membranes, Vol. 61, Nos. 3–4, (2016) 464–47, autori: I. Bica, E. M. Anitas, M. 

Bunoiu, L. Iordaconiu, C. M. Bortun, L. M. E. Averis. 

Capitolul 3, prezintă câteva rezultate experimentale referitoare la proprieățile electrice 

și magnetice ale unor sisteme de nano-microparticule obținute prin dispersarea într-o matrice 

solidă a nano-microparticulelor. Astfel, cercetările efectuate în cadrul acestui capitol au fost 

orientate pe 4 direcții: 1) studiul proprităților elastice ale unui elastomer magnetoreologic, pe 

baza măsurătorilor capacitive în prezența unui câmp magnetic; 2) proprietăți dielectrice ale 

unor membrane polimerice; 3) influența câmpului magnetic asupra unui dispozitiv magneto-

mecanic pe bază de elastomer magnetoreologic; 4) studiul unor proprietăți de absorbție și 

ecranare electromagnetică a unor membrane compozite cu pori.  

Am realizat o probă de elastomer magnetoreologic (MRE) prin polimerizarea în câmp 

magnetic al unui amestec format din cauciuc siliconic cu catalizator și suspensie 

magnetoreologică pe bază de ulei de silicon și nanoparticule de Fe cu diferite concentrații 

volumice ϕ . Pe baza măsurătorilor de capacitate electrică am arătat că deformația e, efortul 

mecanic unitar σ, indus de către câmpul magnetic cât și modulul lui Young sunt puternic 

influențate de intensitatea și direcția vectorului câmp magnetic H
r

. Rezultatele obținute pot fi 

utile pentru proiectarea amortizoarele de șocuri sau vibrații mecanice și au fost publicate în 

revista BDI, Studia Universitatis Babes-Bolyai Physica, Magnetorheological Elastomer 

Elasticity - Based Capacitor, Volume 60 (LX) (2015) 45-52, (autori: M. Bunoiu, I. Bica, L. 

Chirigiu, G. Cirtina, L. Iordaconiu). 



De asemenea, pentru mai multe probe de membrane polimerice, care diferă prin 

concentrația catalizatorului, am determinat componenta reală ε ′  și imaginară ε ′′  a 

permitivității dielectrice complexe, cât și factorul de disipație D, în domeniul de frecvență 

cuprins între 20 Hz-200 kHz, utilizând metoda capacimetrică. Rezultatele obținute au arătat că 

prin creșterea concentrației catalizatorului membranelor polimerice realizate, atât timpul de 

relaxare τ cât și dimensiunea cristalitelor probelor scad, rezultat explicat cu ajutorul unui 

model matematic pe care l-am dezvoltat pe baza teoriei lui Debye, ele fiind în concordanță cu 

măsurătorile altor autori de împrăștiere a neutronilor cu unghi mic. Aceste rezultate au fost 

publicate în Ind. Chem. 2: 117 (2016) (doi: 10.4172/2469-9764.1000117), Polymeric 

membranes: Effects of catalyst volume fraction on dielectric relaxation time and crystallites 

dimensions, (autori:  L. Iordaconiu, I. Malaescu, L. Chirigiu, I. Bica).  

Un alt studiu prezentat în acest capitol se referă la influența câmpului magnetic asupra 

unui dispozitiv magneto-mecanic pe bază de elastomer magnetoreologic, rezultatele obținute 

putând fi utilizate pentru fabricarea traductoarelor rotative sau pentru dispozitivele magneto-

mecanice, care pot efectua mișcări de rotație controlate prin variația unui câmp magnetic 

extern, rezultatele fiind publicate în revista ISI, Journal of Optoelectronics and Advanced 

Materials, Vol. 17, No. 9-10, (2015) 1379 - 1384, Influence of the longitudinal magnetic field 

on the turning angle of a cylindrical bar-shaped magnetorheological elastomer, (autori: I. 

Bica, M. Balasoiu, M. Bunoiu, L. Iordaconiu, G. Cirtina). 

În finalul acestui capitol sunt prezentate câteva din rezultatele experimentale pe care 

le-am obținut în legătură cu evidențierea și determinarea proprietăților de absorbție și a 

eficacității de ecranare electromagnetică (shielding effectiveness) a unor membrane compozite 

cu pori în domeniul larg de frecvențe, variind de la 20 Hz la 4 GHz. 

 În domeniul de joasă frecvență (10 kHz - 2 MHz), utilizând metoda RLC-metrului, 

prin măsurarea componentelor permeabilității magnetice complexe și permeabilității 

dielectrice complexe, pentru două probe de membrană microporoasă, pe bază de cauciuc 

siliconic și particule de magnetită care diferă prin concentrația de magnetită dispersată: 2% 

(proba A) și 3% (proba B), am determinat parametrul de atenuare α și coeficientul de reflexie 

R corespunzătoare probelor. În câmp de înaltă frecvență (50 MHz - 4 GHz), am măsurat 

parametrii S, utilizând metoda cablului coaxial (în standardul ASTM D4935-99) și un analizor 

de rețea Nivele Agilent Hewlett-Packard (HP), care apoi, mi-au permis evaluarea 

caracteristicilor de ecranare ale probelor având o grosimea de 2 mm. Rezultatele arată că 

probele investigate prezintă proprietăți de absorbție în câmp de înaltă frecvență și, astfel, ar 

putea fi potențiali candidați pentru utilizarea lor ca absorbanți electromagnetici sau filtre 



controlabile. Aceste rezultate au fost comunicate la conferința Physics Conference TIM-15/16, 

26-28 May, (2016), Timisoara, Romania.  

Capitolul 4, prezintă câteva rezultate experimentale referitoare la proprieățile 

electromagnetice ale unor sisteme de nano-microparticule obținute prin dispersarea într-o 

matrice lichidă a nano-microparticulelor. Astfel, cercetările efectuate în cadrul acestui capitol 

au fost orientate pe 3 direcții: 1) propritățile electrice și magnetice ale suspensiilor 

magnetoreologice electroconductive (MRS); 2) studiul puterii magnetice specifice de 

absorbție și ratei de încălzire a ferofluidelor în câmp de microunde, cu aplicații în hipertermie 

magnetică; 3) efectul câmpului de polarizare asupra proprietăților de reflexie și absorbție la 

propagarea câmpului electromagnetic de microunde prin ferofluide. 

După cum s-a arătat în lucrarea publicată, am contribuit la obținerea suspensiilor 

magnetoreologice electroconductive (EMRS) formate dintr-un amestec cvasi-omogen, 

compus dintr-un purtător lichid în care s-au dispersat particule magnetice și/sau nemagnetice 

și o pulbere de grafit. Probele obținute au fost caracterizate din punct de vedere magnetic dar 

și din punct de vedere electric. 

Mecanismul de conducție electrică din probe EMRS, a fost explicat din măsurători de 

rezistență electrică și, implicit, conductivitate electrică, în prezența unui câmp longitudinal 

sau/și transversal. Conductivitatea electrică depinde de compoziția probei. Aceasta poate fi 

fixată în timp, poate fi modificată în timp și este puternic influențată de intensitatea câmpului 

magnetic extern pentru valori fixe ale fracției volumice ϕ și temperaturii T. 

Pornind de la un ferofluid cu particule de magnetită dispersate în petrol și stabilizate 

cu acid oleic am obținut încă trei probe prin diluare succesivă cu petrol în raportul 2/3. Pentru 

toate cele 4 probe de ferofluid am efectuat măsurători de susceptibilitate magnetică complexă, 

în intervalul 0,1 GHz - 6 GHz, la diferite valori ale câmpului magnetic de polarizare, evaluând 

pe baza acestor măsurători puterea magnetică specifică de absorbție (p) în câmp de microunde 

și rata de încălzire (ΔT/Δt) a ferofluidelor. Rezultatele obținute sugerează posibilitatea de a 

controla rata de încălzire a probelor de ferofluid într-un câmp de microunde, prin schimbarea 

concentrației de particule a ferofluidului, rezultat util în aplicații de hipertermie magnetică. 

Rezultatele au fost publicate în revista BDI, Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria 

Fizică, Vol. LVIII, (2015) 81-88, The effect of particle concentration on the heating rate of 

ferrofluids for magnetic hyperthermia, (autori: I. Malaescu, C. N. Marin, M. Bunoiu, P. C. 

Fannin, N. Stefu, L. Iordaconiu).  

Un alt studiu pe care l-am efectuat în acest capitol se referă la efectul câmpului 

magnetic de polarizare asupra proprietăților de reflexie și absorbție în două probe de ferofluid 



la propagarea câmpului de microunde. În acest sens am elaborat un model matematic care 

permite determinarea coeficientului efectiv de reflexie, Reff al ferofluidelor, în câmp de 

microunde, pentru o proba de grosime d care este depusă pe un strat metalic reflexiv total și 

are la suprafața de reflexie constanta de atenuare α și coeficientul de reflexie R. Rezultatele 

obținute arată că prin aplicarea câmpului magnetic polarizant H, probele investigate reflectă 

mai puțin unda incidentă, ceea ce arată că proprietățile de absorbție ale probelor de ferofluid 

în câmp de microunde sunt dependente de frecvență și pot fi reglate magnetic, rezultatele 

obținute putând fi utile unor aplicații în câmp de microunde cum ar fi absorbanții 

electromagnetici. Aceste rezultate au fost comunicate la conferința Physics Conference TIM-

14, 20-22 Nov., (2014), Timisoara, Romania. 

În capitolul 5 intitulat Concluzii generale și contribuții originale, am sistetizat 

principalele concluzii desprinse din teză și contribuțiile originale care au stat la baza 

finalizării ttezei, multe dintre acestea fiind și recunoscute științific prin publicarea lor în 

reviste de specialitate ISI, sau BDI, cât prin prezentarea unor rezultate la conferințe 

internaționale. Dintre acestea pot fi amintite: 

1. Contribuții la fabricarea membranelor microporoase pe bază de cauciuc siliconic 

(SR), acid stearic (SA) și catalizator (C), cu diferite concentrații de volum precum și 

caracterizarea structurală și prin microscopie de forță atomică (AFM) care evidențiază 

formarea porilor. 

2. Studiul proprietăților elastice ale unui elastomer magnetoreologic obținut prin 

polimerizarea în câmp magnetic a amestecului format din cauciuc siliconic cu catalizator și 

suspensie magnetoreologică pe bază de ulei de silicon și nanoparticule de Fe, prin măsurarea 

capacității elelctrice condensatorului cu elastomerul realizat. Rezultatele obținute arată că 

deformația cât și efortul mecanic unitar σ, indus de către câmpul magnetic, precum și modulul 

lui Young sunt puternic influențate de intensitatea și direcția vectorului câmp magnetic H
r

. 

3. Contribuții la evidențierea unor proprietăți dielectrice ale unor probe de membrane 

polimerice, în domeniul de frecvență cuprins între 20 Hz-200 kHz, utilizând metoda 

capacimetrică. În acest sens am determinat componenta reală ε ′  și imaginară ε ′′  a 

permitivității dielectrice complexe, cât și factorul de disipație D, al membranelor.  

4. Rezultatele obținute din măsurători de permitivitate dielecrică complexă, au arătat 

că prin creșterea concentrației catalizatorului membranelor polimerice realizate, atât timpul de 

relaxare τ cât și dimensiunea cristalitelor probelor scad, rezultat explicat cu ajutorul unui 

model matematic dezvoltat în cadrul teoriei lui Debye, ele fiind în concordanță cu 

măsurătorile altor autori de împrăștiere a neutronilor cu unghi mic. 



5. Studii referitoare la influența câmpului magnetic asupra unui dispozitiv magneto-

mecanic pe bază de elastomer magnetoreologic, rezultatele obținute putând fi utilizate pentru 

fabricarea traductoarelor rotative sau pentru dispozitivele magneto-mecanice, care pot efectua 

mișcări de rotație controlate prin variația unui câmp magnetic extern. 

6. Contribuții la evidențierea și determinarea proprietăților de absorbție și eficacitatea 

de ecranare electromagnetică a unor membrane compozite cu pori în domeniul larg de 

frecvențe, variind de la 20 Hz la 4 GHz. 

7. În câmpul de joasă frecvență (10 kHz - 2 MHz), utilizând metoda RLC-metrului, am 

determinat parametrul de atenuare α și coeficientul de reflexie R, prin măsurarea 

componentelor permeabilității magnetice complexe și permeabilității dielectrice complexe, 

pentru două probe de membrană microporoasă, pe bază de cauciuc siliconic și particule de 

magnetită care diferă prin concentrația de magnetită dispersată: 2% (proba A) și 3% (proba 

B). 

8. În câmpul de înaltă frecvență (50 MHz - 4 GHz), pentru a determina transmisia T, 

reflectanța R și absorbanța A apoi eficacitatea ecranării materialului compozit realizat, am 

măsurat parametrii S, utilizând metoda cablului coaxial (în standardul ASTM D4935-99) și un 

analizor de rețea Nivele Agilent Hewlett-Packard (HP). Rezultatele arată că probele 

investigate prezintă proprietăți de absorbție în câmp de înaltă frecvență și, astfel, ar putea fi 

potențiali candidați pentru utilizarea lor ca absorbanți electromagnetici sau filtre controlabile. 

9. Contribuții la obținerea suspensiilor magnetoreologice electroconductive (EMRS), 

prin procedee cu plasmă și arc, dimensiunea și forma particulelor putând fi prestabilite prin 

ajustarea parametrilor tehnologici ai plasmei, prin descompunerea in situ a Fe2(CO)9. 

Suspensia obținută reprezintă un amestec cvasi-omogen, format dintr-un purtător lichid în 

care s-au dispersat particule magnetice și/sau nemagnetice, având proprietăți magneto-

dielectrice și o pulbere de grafit. 

10. Caracterizarea magnetică a MRS-urile electroconductoare. Ele sunt materiale 

magnetice moi, magnetizarea de saturație și panta curbei de magnetizare depind de densitatea 

dipolilor magnetici din lichidul purtător. 

11. Contribuții la explicarea mecanismului de conducție electrică prin probe de 

EMRS, din măsurători de rezistență electrică și, implicit, conductivitate electrică, în prezența 

unui câmp longitudinal sau/și transversal. Conductivitatea electrică depinde de compoziția 

probei. Aceasta poate fi fixată în timp, poate fi modificată în timp și este puternic influențată 

de intensitatea câmpului magnetic extern pentru valori fixe ale fracției volumice ϕ și 

temperaturii T. 



12. Evaluarea puterii magnetice specifice de absorbție în câmp de microunde și a ratei 

de încălzire a ferofluidelor, utilizând măsurătorile de susceptibilitate magnetică complexă, în 

intervalul 0,1 GHz - 6 GHz, la diferite valori ale câmpului magnetic de polarizare și pentru 

diferite fracții volumice ale nanoparticulelor din probele de ferofluid. 

13. Bazat pe valorile puerii magnetice specifice, am arătat că  rata de încălzire a 

probelor de ferofluid prezintă un maxim pentru toate probele, la frecvențe specifice plasate în 

intervalul (1-2) GHz, în funcție de concentrația particulelor, iar creșterea temperaturii 

probelor cu ΔT, depinde liniar de timpul t de aplicare a câmpului de microunde și de 

concentrația particulelor din ferofluid. Rezultatele obținute sugerează posibilitatea de a 

controla rata de încălzire (ΔT/Δt) a ferrofluidului într-un câmp de microunde, prin schimbarea 

concentrației de particule a ferofluidului, rezultat util în aplicații de hipertermie magnetică. 

14. Efectuarea unui studiu referitor la efectul câmpului magnetic de polarizare asupra 

proprietăților de reflexie și absorbție la propagarea câmpului de microunde prin două probe de 

ferofluid care diferă prin lichidul de bază, natura particulelor dispersate și concentrația 

particulelor. 

15. Construirea unui model matematic care permite determinarea coeficientului efectiv 

de reflexie, Reff al ferofluidelor, în câmp de microunde, proba de grosime d fiind depusă pe un 

strat metalic reflexiv total și având, la suprafața de reflexie constanta de atenuare α și 

coeficientul de reflexie R.  

16. Evidențierea efectului câmpului magnetic de polarizare H, asupra coeficientului de 

reflexie efectiv Reff, la propagarea câmpului electromagnetic de microunde prin două probe 

diferite de ferofluid. Prin aplicarea câmpului magnetic polarizant H, probele A și B 

investigate reflectă mai puțin unda incidentă, ceea ce arată că proprietățile de absorbție ale 

probelor de ferofluid în câmp de microunde sunt dependente de frecvență și pot fi reglate 

magnetic, rezultatele obținute putând fi utile unor aplicații în câmp de microunde cum ar fi 

absorbanții electromagnetici. 

 

 

 


