Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği

12-14 Ekim 2017 / TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Cihaz Tasarımı 2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

13 Ekim 2017 - 09.00-10.30 - Salon B

Darbeli Radyo Frekans Enerji Jeneratör ve Anten
Tasarımları ve Etkilerinin İncelenmesi
Antenna and Pulsed Radio Frequency Generator
Designs and the Investigation of Effects
Adnan KAYA1, Dilek KAYA2, Ozan KARAMAN3 , İrfan KAYA4
Elektrik Elektronik Mühendisliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye

1

3

adnan.kaya@ikc.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye
ozan.karaman@ikc.edu.tr

2

Temel Tıp Bilimleri Anatomi ABD , İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye
4

dilek.kaya@ikc.edu.tr

Makina Müh.,Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye
irfan.kaya@anadolu.edu.tr

Özetçe—Elektromanyetik alan ile tedavi sistemleri
günümüzün önemli araştırma konularından birisidir. Bu
projede DMAT tedavi sistemleri için değişik tiplerde anten
ve bobin tasarımları ve analizleri yapılmıştır. EMA
maruziyeti, güç yoğunluğu ve mesafe yanında; maruziyet
süresi, tipi (yakın veya uzak alan), kaynağın frekansı,
elektrik ve manyetik alan büyüklüğü ile modülasyon (sürekli
dalga veya darbe modülasyonu) gibi fiziksel özelliklere göre
belirlenmektedir. Biyolojik sistemlerdeki maksimum RF
enerji etkileşimi; biyolojik dokulardaki nüfuz (penetrasyon)
ve dağılımı, enerji emilimi, güç depolanması, oluşan elektrik
ve manyetik alan tarafından belirlenebilir. Bunların
miktarları, hedefin büyüklüğü ve fiziksel şekliyle ilişkili
olarak değişiklik göstermektedir. Bu çalışmanın amacı düşük
seviyeli elektromanyetik enerji üreten %10-40 duty cycle ile
1 KHz de darbe modüleli 27.1 MHz ISM bandında çalışan ve
adaptif bant özelliği de olan özellikle yara iyileşmesinde 3 te
1 oranında artış sağlayan bir cihaz geliştirmektir.

tissues, energy absorption, power storage, generated
electrical and magnetic fields. Their quantities vary in
relation to the size and physical form of the target. The aim
of this project to develop a device that provides increase of 3
te 1 in wound healing with especially in the 27.1 MHz ISM
band with 10-40 duty cycle and pulse modulated at 1 kHz,
with adaptive band feature. The primary goal in this study is
to produce a device that accelerates wound healing.
Keywords—27
MHz,
wound
closure;
electromagnetic fields, PRFE; chronic wounds.

I.

pulsed

GİRİŞ

Bu projede hedeflenen Darbeli Radyo Frekans Enerjisi
(DRFE) cihazı için Yüksek güçlü durum ve düşük güçlü
durum olarak 2 tip düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler — 27 MHz, yara kapanması; darbeli
elektromanyetik alanlar, DRFE, kronik yaralar.

Abstract— Electromagnetic field and treatment systems
are one of the important research subjects of today. In this
project, antenna and coil designs and analyzes were
performed for different types of DMAT treatment systems.
Electromagnetic field exposure, besides power density and
distance; It is determined by physical properties such as the
duration of exposure, type (near or far field), frequency of
the source, magnitude of the electric and magnetic fields and
modulation (continuous wave or pulse modulation).
Maximum RF energy interaction in biological systems can be
determined with penetration and distribution in biological

Şekil 1. 27 MHz DRFE Sistemi akış diyagramı
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ROS’ların ve antiinflamatuvar sitokinlerin iyileşmeyi
etkilediği düşünülmektedir. Guanilat ve adenilat siklaz
indüksiyonu ile çoğalma, doku tamiri ve anjiyogenezis
EMA ile etkinleşmektedir. Değişen sitokin profilinin EMA
ile modülasyonu sinyal yolaklarını aktive ederek
iyileşmeye olumlu katkı sağlamaktadır [9].

Bu durumlar için en iyi performanslar elde edilmeye
çalışılmıştır. Bu tasarladığımız sistemle pulse için ne kadar
tesla üretildiği üzerine yoğunlaşılmıştır. Daha fazla Tesla
değerleri için güç gereksinimleri de artmaktadır. Bu cihazla
yüksek güçlü durumlarda miliTesla (mT) seviyelerinde
sonuçlarda alınmıştır. Cihazın DRFE bölümü için
fonksiyonel ihtiyaçları aşağıda listelenmiştir.

Yapılan çalışmalarla yara iyileşmesinde hücresel,
moleküler ve fizyolojik süreçlerin olumlu etkileri ve
süreçleri anlaşılmıştır. Yerel yara faktörleri ve sistematik
aracılar iyileşme sürecinde düzenleyici olarak görev yapar.
Gelişmiş ülkelerdeki nüfusun yaklaşık % 1-2'si kronik
yaralara yakalanır. Günümüzde yapılan çalışmalar yara
iyileşmesi sırasında ortaya çıkan önemli moleküler
mekanizmaları ortaya çıkarmıştır. Daha önce yapılmış
çalışma sonuçlarının kullanılan yöntem farklılıkları ve
frekans, dalga formu ve süre gibi çeşitli parametrelerin
değişkenliği nedeniyle kıyaslanması zordur. Ancak genel
olarak RF frekans ve düşük enerjili EMA uygulamaları
yara iyileşmesinde olumlu sonuçlar vermiştir. Bu
çalışmada, tasarladığımız bir Anten sisteminde 27 MHz
frekansında DRFE etkisinin 3T3 hücrelerinde oluşturulan
yaralar üzerindeki etkisi incelendi.

Dalga formu jeneratör: Giriş dalgasını sinüs, üçgen,
darbeli dalga ve testere dişi olarak değiştirebilir. Aynı
zamanda genlik ve frekans aralığını 27MHz 35 MHZ e
kadar değiştirebilecek ve ayrı bir 27 MHz taşıyıcılı çıkış
üretebilecektir.
Amplifikatör: Çıkış gücü yaklaşık DRFE için 10 W-50 W
aralığında olacaktır.
Düzlemsel-Aplikatör: Değişik geometriler (120mm x120
mm x1.6m'dir ve 2.2m kalınlıkta 14 sarım sayısı bulunur)
Dijital ekran: Latte Panda Ekranı olmalıdır.
Manyetik alan: Gauss metre ile ölçebileceğimiz şekilde
0.01mT - 1Tesla civarında olacaktır.
Burdaki pulse lar elektronik olarak üretilmekte ve kontrol
edilebilmektedir. Bu alanların literatürdeki çalışmalarda
uykusuzluk [1] , anti depresyon ve ağrı azaltma gibi
durumlara katkı sağladığı görülmektedir [2]. Yara iyileşme
ve ağrı azaltma gibi durumlarda düşük güç durumlarında
daha uzun sürelere ihtiyaç duymaktadır. Hayvan
deneylerinde tedavi için daha güçlü durumlar tercih
edilmiştir. Literatürde bulunan araştırmaların büyük
çoğunluğu oldukça düşük frekanslı manyetik alanların
biyolojik etkilerinin laboratuvar ortamında araştırılması ile
alakalıdır [3,4,7]. Araştırmaların çokluğuna rağmen halen
elektromanyetik alanların, biyolojik etkileri üzerindeki
mekanizması tam olarak bilinememektedir. Bu çalışmada
ne tam DC nede tam AC özellik gösteren, değişik
frekanslarda atmalar (pulse ve burst) içeren, dikdörtgensel
darbeli, sinüzoidal atmalı (burst), testere-dişi (ramp) gibi
değişik dalga şekilleri üreten, insan ve hayvanlar üzerinde
kullanılabilen, elektromanyetik ışıma seviyesini kontrol
eden ve bu sayede acı hissinin azalmasını sağlayan, doku
iyileşme sürecini özellikle deri yüzeyindeki yaranın
iyileşmesini hızlandıran bir cihaz (DMAT) geliştirilmiştir.

II.

MALZEME VE YÖNTEM

Çeşitli hastalıkların tedavisinde darbeli elektromanyetik
alan uygulamasının muhtemel uyarıcı parametrelerinin bir
“biyolojik pencere” aralığında olduğu bildirilmektedir.

(a)

İn Vitro için yapılan bazı DRFE etkisinin yara iyileşmesi
üzerindeki
çalışmalarda
farklı
sonuçlar
ortaya
konulmuştur. Bu çalışmaların bazılarında, yaraya
uygulanan DRFE etkisi ile yaralarda daralma [5], hücresel
organizasyonda iyileşme [6] ve erken kollajen [7] ve
olgunlaşma oluşumu [8] görülmüştür. Yara iyileşmesi
birçok hücrenin katıldığı, kimyasal mediyatörler ile
matriks moleküllerinin rol oynadığı bir durumdur ve
düzgün gerçekleşmediğinde hipertrofik skar, keloid, kronik
yara
veya
ülser
şeklinde
komplikasyonlar
oluşturabilmektedir. İyileşme süreci inflamasyon, çoğalma,
reepitelizasyon ve yeniden yapılanmayı içermektedir.
İnflamasyon sürecinde belirleyici rol oynayan sitokinler
iyileşmenin etkin şekillendiricileridir. EMA ile artan

(c)

(b)

(d)

(e)
(f)
Şekil 2. (a) 27 MHz DMAT sinyali, DRFE için AM modülasyon, FSK
modülasyon (b),(c),(d) DRFE sistem (e),(f) tasarlanan Spiral Anten
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“Biyolojik pencere” doku tipi, şiddet, frekans, uygulama
süresi ve bunların kombinasyonları ile tespit edilebilir [10].
Ancak, darbeli elektromanyetik alan uygulamasının
biyolojik etkilerinin karmaşıklığı nedeniyle herhangi bir
hastalık için kesin parametre penceresi hakkında şimdiye
kadar fikir birliği oluşturulamamıştır. RF uygulamalarda
sıklıkla karşılaşılan ve aşılması bir hayli zahmetli ve zor
olan, istenmeyen frekans oluşumlarının ve etkileşimlerinin
en önemli unsurlarından birisi baskı devrenin yapısı, bir
diğeri ise sistem içindeki güç yükselteci (PA) gibi
elemanların yerleşimi ve dolayısıyla birbirleriyle olan
etkileşimidir. Bu nedenle başka bir projeden temin edilen
PCB gerçekleme cihazı ile mikrometre hassasiyetinde
devre ve 27 MHZ anten prototipleri gerçekleştirildi. Bu
tedavi yöntemlerinde elektromanyetik dalgalar dokunun
tamiri için hücreleri moleküler seviyede uyararak
iyileştirme süresini kısaltırlar[12]. Deneysel koşulların
kolaylığı, tekrarlanabilirliği ve in vivo şartları yansıtması
nedeni ile hücre kültürü deneyleri etkilerin belirlenmesinde
önemli bir yöntemdir. Şekil 2 de tasarlanan sistem ve anten
yapıları görülmektedir.

kendi yoğun yakın alan ışımadan dolayı genel ihtiyaçlarda
önemli özelliklerdir.
B. DRFE Cihazı Özellikleri
Kontrol ünitesine sahiptir.
Tekli ve çoklu spiral düzelemsel yapılar
Kontrol kutusu : 22 cm L x 52cm D x 18cm H
210 uT- 5 mT max
Dalga Şekli: Kare Dalga, Pulse
Ağırlık 21 kg
Düzlemsel spiral anten, Dikdörtgen spiral (Değişik
boyutlarda)
Zamanlama: 3 Dk dan 5 saat kadar
C. Çok Katmanlı Doku Tabakalarında Elektrik Alan
Bu sistem seri olarak bağlanan üç çift Helmholtz bobbin
dizisinden olup her bir bobinde 30 sarım bulunmaktadır.
Benzetim çalışmaları için sıçanlar bir elipsoit şeklinde
çizilmiş ve biyolojik dokuların dielektrik özellikleri ile
birlikte Şekil 4’de gösterilmiştir.

A. DRFE Güç Yükselteci Katı
Sistemin verici kısmı için 27 MHz frekanslarında çalışan,
x
D-sınıfı güç yükselteci analizi ve tasarımı yapıldı ve
Yağ
Kas
Hava
µ ,ε ,σ ,ρ
µ ,ε ,σ ,ρ
performansı iyileştirilmeye çalışıldı. D sınıfı yükselteç
µ ,ε ,σ ,ρ
seçiminin nedeni yüksek doğrusallık ve minimum
distorsiyondur. Bu tip yükselteçlerdeki DC kutuplama
küçük-sinyal yükselteçlerine benzemesine rağmen, temel
z
farklılık anlık büyük voltaj, akım salınımlarına çıkışta izin
y
verilmesidir. Şekil 3 de tasarlanan devre şeması
görülmektedir. Kullanılan PA yapısı 25 V besleme gerilimi
Şekil 4. Katların dielektrik özelliklerine göre E alanın modellenmesi
altında çalışmaktadır. Güç yükselteci kazancının 23 dB ye
E f F1 E 0 e(2  j2 ) z  R32e(2  j2 ) z 

yükseldiği görülmektedir ve kazanç kararlılığı 0.5dB
dir.
(1)
Verimlilik yüksek çıkış güçlerinde yüzde 80 lar
civarındadır. Sonuçlar yapılan uygulamanın yüksek
verimle,
DRFE
sistemlerinde
kullanılabileceğini
   j z
göstermektedir.
E m  Ft E 0e  3 3 
0



 2 , 2

1

1

0

1

2

2

2

0

3

3

3

(2)



ve 3 , 3 terimleri yağ ve kas tabakalarındaki
sönümleme ve propagasyon katsayıları verir.


F1 F12 / e

Şekil 3. DRFE güç Yükselteci katı ve çıkışlar


Ft T12T23 / e

 2  j 2 l

 2  j  2 l

DRFE sistemimizin verici performans koşulları şöyledir:
Verici hassaslığı, Verici seçiciliği. DRFE cihazının kendi
arındırma özelliği, detektör tarafından tutulan ve verici
katların kendi ürettiği sinyaller yüzünden kanallarda
hassaslık düşebilir. Diğer parametreleri olan gürültü,
güçlü sinyaller için S/N oranı, frekans kararlılığı, yayılmış
emisyonlar, yüksek frekans seviyelerine duyarlılık da

T12

ve

T23

 R12 R32

 2  j 2 l

 R21R32e (2  j2 )l 




(3)

(4)

hava-yağ ve yağ-kas tabakaları arasındaki

sınırların iletim katsayılarını,

R21

ve

R32

ise bu

sınırlardaki yansıma katsayılarını göstermektedir. l ise
yağ dokusunun kalınlığıdır. Hava-yağ-kas tabakaları için
hesaplamalar analitik olarak yapılmıştır ve Şekil 5’de
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görüldüğü gibi 10 mm yağ ve 28 mm kas kalınlıkları için
yansıma katsayısı ve elektrik alan büyüklüğü
hesaplanmıştır. Hesaplamalar, 75 Hz, 13.56 MHz, 27.12
MHz, 40 MHz, 915 MHz ve 2450 MHz olmak üzere 6
farklı frekansta yapılmıştır.

(a)

(b)

Şekil 5. (a) E-alan büyüklüğü (V/m) (b) Hava-Yağ-Kas modelinde
frekansa bağlı ayırıcı ortamdaki yansıma katsayısı

Bu çalışmanın özet kısmında belirttiğimiz spiral anten
tipleri ile 27 MHz de başarılı ışımalar elde edilmiştir. Bu
değişimler cihazın başarımını da etkilemiştir.
III.

SONUÇLAR

Bu bölümde EMA Uygulamasının 3T3 Dizin Hücreleri
Üzerindeki Etkisi incelenmiştir. Geleneksel yöntemler ile
birlikte darbeli elektro manyetik alan (PEMF) ve titreşimli
radyo frekans (DRFE) yönteminin kullanılması sonucunda
hastalarda tekrarlayan cerrahi işlemlerden ve kontrol
edilemeyen
kronikleşmiş
yaralardan
kurtulması
sağlanmaktadır [4,5]. Bu tedavi yöntemlerinden PEMF,
300 Hz’in altındaki frekanslarda, PRFE 27.12 MHz
frekansında çalışmakta olup bugün tıpta yaygın bir şekilde
kullanılmakta olup insan sağlığına olumsuz etkisine
rastlanmamıştır.

Şekil 6. Üç gün ara ile yaranın yapıldığı zaman diliminde olmak üzere
çekilen fotoğraflar üzerinden yapılan morfometrik analizde DRFE
etkisinin anlamlı bir şekilde yara iyileşmesini hızlandırdığı izlendi.

Sonuç olarak yara iyileşmesinde belirgin etki gözlendi
(Şekil 6). Bu etkinin başarılmasında oksidatif stresin
azaltılması NOS üzerinden, hücre ölümünün azalması
apoptoz üzerinden ve inflamasyonun azaltılması TGF
üzerinden gösterildi. Bu etkinin yararlılığı ve EM alan
uygulamasının yan etki göstermemiş olması ayrıca
güvenilirliği bu uygulamanın tedavide yer almasını ve
geliştirilmesini düşündürdü. Daha da önemlisi deride bu
etkinin gerçekleşmesi daha anlamlı olabileceğine dikkat
çekti.

Bu tedavi yöntemlerinde elektromanyetik dalgalar
dokunun tamiri için hücreleri moleküler seviyede uyararak
iyileştirme süresini kısaltırlar [2]. Deneysel koşulların
kolaylığı, tekrarlanabilirliği ve in vivo şartları yansıtması
nedeni
ile
hücre
kültürü
deneyleri
etkilerin
belirlenmesinde önemli bir yöntemdir [6].
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Düşük frekans EMA uygulamaları inflamasyon
başlangıcındaki etkileri açısından değişik frekans, süre ve
genlik kullanılarak fonksiyonel yönden incelenmeli ayrıca
inflamasyon faktörleri açısından da hangi parametrelerin
değiştiği
ortaya
konmalıdır.
Bu
çalışmalar
tamamlandığında EMA uygulamalarının var olan tedaviye
çok
önemli
katkılar
sağlayacağı
kesinlik
kazandırmaktadır.
Bu çalışmada, proje planında bir yöntem olarak
önerilmemesine rağmen özellikle sistem performansını
arttıracak bir yöntem ve son zamanlarda yaygın olarak
kullanılan bir yöntem olması nedeniyle DRFE uygulaması
çalışması yapılmış ve iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bu
uygulama sonraki dönemlerde diğer katlara da
uygulanacaktır. Bu proje ile yeni teknolojik eğilimler
sonucunda ortaya çıkan farklı tedavi sistemlerinin ve
ürünlerinin hayata geçirilmesi ve operasyonel süreç
yönetiminde kullanılacak geliştirilebilir, genişletilebilir,
modüler, çok amaçlı tedavi sistemlerinin tasarlanması
hedeflenmektedir. Farklı sistem modüllerin tasarımı,
fonksiyonlarının testi, simülasyonu bu çalımanın temelini
oluşturmaktadır.

Şekil 7. Fotoğraflar üzerinden dijital ortamda yapılan morfometrik
ölçümlerde DRFE etkisinin istatiksel olarak anlamlı olduğu ortaya
konuldu. 3T3 Hücreleri üzerine sonuçlar

IV.

TARTIŞMA

V.

Sıkıştırılarak darbeli işaretin iletim ortamından (hücre,
deri) iletilebilmesi için belirli bir duty cyle ile üretilmesi
işlemine tabi tutulması gerekir. Eğer istenirse Modülasyon
için bütün sayısal modülasyon teknikleri kullanılabilir.
QPSK (Quadrature Phase Shift Keying-Dikgen Faz
Ötelemeli Anahtarlama). QAM (Quadrature Amplitude
Modulation-Dikgen Genlik Modülasyonu). FSK ve PSK
ideal olarak sabit zarflı sinyal olarak modüle edilmiş,
DRFE vericinin güç yükseltecinde genlik dengesizliğine
karşı az duyarlıdırlar ve böylece güç yükseltecinin yüksek
güç verimliliği için gerekli lineerliği sağlamasını
kolaylaştırır. Bu sebepten dolayı bu sayısal modülasyonlar
farklı PEMF uygulamalarında ASK’ dan daha çok
kullanılabilir.

TEŞEKKÜR

Bu çalışma 11E490 nolu TÜBİTAK ve İKÇÜ BAP 2017ÖDL-MÜMF-0009
projeleri tarafından desteklen
mektedir.
KAYNAKÇA

[1]

[2]

MTT sonuçlarına göre 48 ve 72 saat sonunda kontrol grubu
ve uygulama grubu arasında belirli bir farklılık olduğu
görüldü. Deneyin başlangıcında tüm gruplar %~25
kapanma yüzdesine sahipken, 72. saat sonunda kontrol
grubu ~70%, uygulama grupları da % ~85 kapanma
oranına sahip olduğu görüldü. Önceki çalışmalarda diyabet
yara modelinde, DRFE uygulamasının zamana, şiddete ve
sıklığına bağlı olmak üzere farklı şekillerde etkili ve hızlı
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