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Özetçe—Düşük yansmaya sahip mikrodalga yutucular,
yansmasz oda testlerinin performansn arttrmak için
önemlidir. İstenilen düşük yansmal yutucular için kullanlan
malzeme kadar yutucunun şekli de önemlidir. Piramit ve
kama şeklindeki yutucular çok bilinen ve medikal cihazlarn
yansmasz oda testlerinde de kullanlan mikrodalga yutucu
türlerindendir. Bu çalşmada yutucu şeklinin içbükey veya
dşbükey olmasnn yansma karakteristiğine etkisi
incelenmiştir. İçbükey yutucu şeklinin yansma katsays
değerleri kama ve dşbükey şeklindeki yutucularn değerleri
ile karşlaştrlarak daha iyi karakteristiğe sahip olduğu
gösterilmiştir. Yutucu yaplar Periyodik Moment Yöntemi
(PMM) kullanlarak analiz edilmişlerdir. Yutucu yaplarn 28 GHz frekans bandndaki yansma değerleri normal geliş
durumu için karşlaştrlmştr. Farkl geliş açlarndaki
yansma değerlerinin karşlaştrlmas da 2 GHz frekansnda
yaplmştr. Kama tipi yutuculara alternatif olabilecek bir
yutucu yapsnn analiz edilmiş olmas çalşmann önemli bir
katksdr.
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I.

GİRİŞ

Elektromanyetik dalga yutucular elektromanyetik
uyumluluk (EMC), elektromanyetik girişim (EMI)
testlerinin yansmasz odalarda gerçekleştirilmesinde
kullanlan önemli yaplardr [1-5]. Yansmasz oda duvarna
kaplanan bu yutucu yaplar, testlerin yansmasz olarak
doğru şekilde yaplmasn sağlarlar. Tp alannda kullanlan
birçok cihazn da EMC / EMI testlerinin yansmasz
odalarda yaplmas gereklidir ve elektromanyetik dalga
yutucular bu amaçla da kullanlmaktadrlar[6, 7]. Düşük
yansmaya sahip yutucular bu testlerin daha iyi yaplmasn
sağlarlar [5, 8]. Yutucu yaplarn yansma karakteristiğini
etkileyen yutucunun şekli, elektriksel parametreleri gibi
birçok faktör vardr. Çok sayda yutucu tipinin yannda
kama ve piramit şeklindeki yutucular EMC / EMI
testlerinde kullanlan en çok bilinen yutuculardr [9]. Kama
tipi yutucunun şekli yutucunun bir empedans uydurma
devresi gibi davranmasn sağlar [10]. Burada içbükey
yutucu şeklinin kama ve dşbükey şeklindeki yutucularla
yansma katsays değerleri karşlaştrlarak daha iyi
karakteristiğe sahip olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler — medikal test yutucular;
elektromanyetik dalga yutucu; yansmasz oda; periyodik
yaplar; elektromanyetik saçlma.

Abstract—Low reflection microwave absorbers are
important to improve anechoic chamber measurements.
Beside used material, shape of the absorber is important as
well for desired low reflection absorbers. Pyramidal and
wedge type absorbers are well-known microwave absorbers
used for anechoic chamber measurements. They are used as
medical test absorbers for anechoic chamber measurements
of medical devices as well. In this study, effect of being shape
of the absorber concave or convex on reflection characteristic
of the absorber is investigated. Reflection coefficient values of
the convex-shaped absorber are compared with the reflection
coefficient values of the concave and wedge-shaped absorbers
and shown that convex-shaped absorber has better
characteristics. Absorber structures are analyzed by using
Periodic Moment Method (PMM). Reflection values of the
absorber structures for the 2-8 GHz frequency band are
compared for the normal incidence case. Their bistatic
pattern comparisons are presented at 2 GHz. Analysis of an
alternative absorber structure to the wedge type absorber is
an important contribution of the study.

Kama tipi yutucularn empedans geçişi boşluğun
empedansndan kaypl ortam tabannn empedansna kadar
doğrusal olarak değişir. Daha iyi empedans geçişi ve
elektromanyetik dalgann kama yüzeyleri arasnda defalarca
yansyarak enerjisinin büyük ksmn kaybetmesi için,
yutucu yüksekliğinin arttrlmas gerekir. Yutucu
yüksekliğinin artmas yansmasz odann kullanlabilir
alannn azalmasna sebep olacaktr [12]. Daha iyi yansma
değerlerine sahip farkl yutucu şekilleri kullanlarak
yansmasz odann kullanlabilir alann snrlamadan EMI /
EMC ölçümlerinin iyileştirilmesi sağlanabilir [12].
Elektromanyetik dalga yutucular ile ilgili teorik ve
deneysel çalşmalar 1930’larn ortalarnda başlamştr.
1950’lerde ise yansmasz odalarda kullanlmaya
başlamşlardr [1-5, 8-11]. Elektromanyetik yutucular
yansmasz ortam şartlarn kapal bir ortamda oluşturmak
amacyla kullanlrlar. Bilinen ilk patentli yutucu
Hollanda’da geliştirilen ve 1936 ylnda patenti alnan 2
GHz bandnda çalşan çeyrek dalga rezonatörü tipinde bir
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yutucudur [11]. Kama veya piramit tipinde karakteristik
empedans boşluğun empedansndan kaypl ortam
tabannn empedansna kadar kademeli olarak artan geniş
bandl yutucular İkinci Dünya Savaş srasnda kullanlmaya
başlanmştr [11]. Piramit yutucu, empedans uydurma
tekniğini kullanan savaş yllarnda patenti Neher tarafndan
alnan ilk yutucudur [11, 13]. Sonrasnda bu tekniği temel
alan kama ve farkl tiplerde yutucular geliştirilmiştir [14].

İçbükey ve dşbükey yutucu yaplarn denklemleri
ikinci derece fonksiyon temel alnarak oluşturulmuştur.
İkinci derece fonksiyon içbükey ve dşbükey yutucularn
kolaylkla oluşturulabilmesi amacyla örnek olarak
seçilmiştir. İçbükey ve dşbükey fonksiyonlar (2) ve (3)
denklemlerinden görülebileceği gibi x-eksenine göre
simetrik seçilmişlerdir. Denklemler snr koşullar (f(0)=h
ve f(L/2)=0) yardmyla belirlenmiştir.

Bu çerçevede çalşmann katks, içbükey periyodik
yutucu yaplarn daha iyi yansma karakteristiğine sahip
yutucular olduğunu göstermektir. Yutucu yaplardan saçlan
elektrik alanlar PMM yöntemi kullanlarak hesaplanmştr.
enine elektrik (TE) modu değerleri, enine manyetik (TM)
modu değerlerine göre daha iyi olduğu için yansma
değerleri hesaplanrken yutucu yapnn ekseni boyunca
kutuplu TM modlu düzlem elektromanyetik dalgalar
kullanlmştr ve çalşma TM modu ile snrl tutulmuştur
[15].

B. Periyodik Yutucu Yaplarn Analizi
Düzlem dalga tarafndan aydnlatlan periyodik yutucu
yaplarn yansma değerleri PMM yardmyla elde edilebilir.
TM modlu ejωt zaman bağmllğna sahip düzlem
elektromanyetik dalgann 1-boyutlu periyodik “L” periyotlu
yutucu yapy aydnlattğn göz önüne alalm. Yutucu
yapdan saçlan elektrik alan vektörünün herhangi bir
noktadaki değeri, oldukça iyi bilinen (4) denklemi ile ifade
edilir [16].

Çalşmann organizasyonu şu şekildedir: Kama tipi,
içbükey ve dşbükey yutucu yaplarn bir fonksiyon olarak
nasl ifade edildiği açklanmş, her yutucu yapya ait
fonksiyonlarn snr koşullar yardmyla nasl elde edildiği
belirtilmiştir. Düzlem elektromanyetik dalga tarafndan
aydnlatlan periyodik yutucu yaplarn PMM yöntemi
kullanlarak analizi detaya girmeden ksaca açklanmştr.
Kama, içbükey ve dşbükey yutucu yaplara ait yansma
katsaylar değerleri sonuçlar ve tartşma bölümünde
verilmiştir. Sonraki bölümde ise çalşmann özeti, özet ve
sonuç başlğ altnda ifade edilmiştir.
II.
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A. Periyodik Yutucu Yaplarn Elde Edilmesi
Periyodik yutucu yaplar “L” periyotlu “h”
yüksekliğine sahip yaplar olarak ele alnmştr. Yutucu
yaplarn birim hücresi [–L/2, L/2] aralğnda [–L/2, 0] ve
[0, L/2] ksmlar simetrik olacak şekilde ele alnmştr. Bu
sebeple yutucu yaplarn sadece [0, L/2] aralğndaki
bölümü bir fonksiyon olarak ifade edilerek yutucu yaplar
matematiksel olarak tanmlanmştr. Kama tipi yutucu yap,
içbükey ve dşbükey yutucu yaplar ifade eden
matematiksel ifadeler sras ile aşağdaki (1), (2) ve (3)
denklemlerinde verilmiştir.
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Saçlan ve gelen elektrik alan vektörlerinin vektörel
toplam (6) denkleminde ifade edildiği gibi herhangi bir
noktadaki toplam elektrik alan oluşturacağndan, saçlan
alan PMM kullanlarak hesaplanabilir.
� = �� + ��

(6)

Saçlan alann PMM kullanlarak hesaplanmas için,
yutucu yapnn birim hücresinin kesiti dielektrik sabiti ve
elektrik alan yoğunluğunun sabit kabul edilebileceği kadar
küçük boyutta çok sayda hücreye bölünür. Her hücre için
elde edilen saçlan alan ifadelerinden hücre saysna eşit
denklemden ve bilinmeyen saçlan alan terimlerinden
oluşan lineer bağmsz denklem sistemi elde edilir. Bu
denklem sisteminin çözümü ile saçlan alan değerleri
bulunabilir. Gelen elektrik alann genliği “1” seçilirse
saçlan alan yansma katsaysn verecektir. PMM için daha
ayrntl açklamalar [12] çalşmasnda verilmiştir.

(1)
(2)
(3)

Bu çalşmada yansma katsaylarn elde etmek için
PMM temel alnarak bir MATLAB kodu geliştirilmiştir.
MATLAB, vektör ve matris işlemlerini verimli bir şekilde
gerçekleştirdiği için, karmaşk matris işlemleri hzl bir
şekilde hesaplanabilmiştir.

Kama yutucu yap (1) denkleminden de görüldüğü gibi
doğrusal bir fonksiyona sahiptir. Doğrunun denklemi snr
koşullar (f(0)=h ve f(L/2)=0) yardmyla belirlenmiştir.
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PMM yönteminin toplam hesaplama zaman yansma
değerlerinin hesaplanmasnda önemli bir parametredir.
MATLAB ortamnda matris tersi işlemleri “CGS(Conjugate
Gradients Squared Method)” yöntemi önkoşul ile birlikte
kullanlarak hesaplama süresi ksaltlmştr.
III.

Şekil 2 de 2 GHz frekans değeri için geliş açsna bağl
olarak 0-70 derece geliş açs aralğnda kama, içbükey ve
dşbükey yutucu yaplarn yansma katsays değerleri
grafiği verilmiştir. İçbükey yutucu yap normal geliş açs
için -33.91 dB yansma değeri sağlamaktadr. Bu değer
yaklaşk olarak dşbükey yutucunun yansma değerinden
10 dB, kama yutucunun yansma değerinden ise 4 dB daha
iyi bir değerdir. İçbükey yutucu yap, eğik geliş açs
durumlarnda da daha iyi yansma katsays değerlerine
sahiptir. Geliş açsnn 70 derece değeri için, dşbükey
yutucu yaklaşk olarak -6.4 dB ve kama yutucu -7 dB
yansma değerine sahipken içbükey yutucu -7.9 dB
yansma değerine sahiptir.

BULGULAR

Kama, içbükey ve dşbükey yutucu yaplarn yansma
katsaylar PMM yöntemi kullanlarak hesaplanmştr.
Daha düzgün grafikler elde etmek için, hesaplanan değerler
temel alnarak enterpolasyon tekniği yardmyla çok sayda
ara frekans değerine ait yansma katsays değerleri elde
edilmiştir. Periyodik yaplarn periyotlar 76.2 mm (3 inch),
taban kalnlklar 50.8 mm (2 inch) ve yükseklikleri 165.1
mm (6.5 inch) olarak alnmştr. İçbükey ve dşbükey
yutucu yaplar için (2) ve (3) denklemlerinde belirtilen “a”
değeri örnek bir değer olarak aa=a0.09952 olarak
seçilmiştir. PMM hesaplamalarnda kullanlan malzemenin
frekansa bağml dielektrik sabiti olarak [11] çalşmasnda
verilen değerler temel alnmştr.
Yansma katsaylarnn karşlaştrlmas şekil 1 de
gösterilmiştir. Yutucu yaplar, normal geliş açsna sahip 28 GHz frekans aralğnda 0.1 GHz frekans aralklar ile TM
modlu düzlem elektromanyetik dalga ile aydnlatlmştr.
Şekil 1 de görülen yansma sonuçlarna göre, içbükey
yutucu yapnn yansma karakteristiği, dşbükey ve kama
yutucu yaplarn yansma karakteristiğine oranla dikkate
değer şekilde daha iyi değerlere sahiptir. İçbükey yutucu
yap 2 GHz frekans değeri için olarak -33.91 dB yansma
değerine sahiptir. Bu değer yaklaşk olarak dşbükey
yapdan 10 dB, kama yapdan ise 4 dB daha iyi bir yansma
değeridir. İçbükey yutucu yapnn, 2-8 GHz frekans band
boyunca baz frekans değerlerinde yaklaşk olarak kama
yutucudan 7 dB, dşbükey yutucudan 11 dB daha iyi
yansma değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Ayrca
içbükey yutucu yap frekans bandnn hemen hemen her
noktasnda dşbükey ve kama yutucu yaplardan daha iyi
değerlere sahiptir.

Şekil 2. Kama, içbükey ve dşbükey yutucu yaplarn 2 GHz için bistatic
pattern karşlaştrmas.

İçbükey yutucunun 30 dereceden daha küçük geliş açs
değerleri için de yaklaşk olarak kama yutucudan 5.5 dB,
dşbükey yutucudan ise 10 dB daha iyi yansma katsays
karakteristiği sağladğ görülmektedir.
IV.

SONUÇ

Bu çalşmada kama, içbükey ve dşbükey yutucu yaplarn
yansma katsays karakteristikleri karşlaştrlmştr.
İçbükey ve dşbükey yutucu yaplar, ikinci derece
fonksiyonlar temel alnarak oluşturulmuştur. Fonksiyon
parametreleri snr koşullar ve en iyi sonucu sağlayan
parametreler kullanlarak belirlenmiştir. Kama, içbükey ve
dşbükey yutucu yaplara ait yansma katsays değerleri
tüm frekans band boyunca elde edilmiştir. Ayrca 2 GHz
için farkl geliş açs değerlerine bağl olarak yansma
katsays değerleri de sunulmuştur.
İçbükey yutucu yap dikkate değer şekilde daha iyi
yansma karakteristiğine sahiptir. Bu yönüyle medikal
cihazlarn düşük işaret seviyelerindeki EMI testlerini
iyileştirmek için ideal bir yutucu olarak kullanlabilir.
Yansma katsays değerinin yeterli olduğu durumlarda
yüksekliği daha az içbükey yutucu kullanlarak testlerin
yapldğ yansmasz odalarn kullanlabilir alan
arttrlabilir. İçbükey yutucu yap geniş bir frekans
bölgesinde hem normal geliş açs hem de eğik geliş açs

Şekil 1. Kama, içbükey ve dşbükey yutucu yaplarn 2-8 GHz frekans
bölgesi için yansma performanslarnn karşlaştrlmas.
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durumlar için kama ve dşbükey yutucu yaplardan daha
iyi karakteristiğe sahiptir.
Farkl içbükey periyodik yutucu yaplarn yansma
karakteristikleri gelecek dönem yaplacak çalşmalar olarak
incelenecektir.
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