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Özetçe— Herhangi bir dokuya etkiyen elektromanyetik alann 
davranş, elektromanyetik dozimetri ile açklanabilir. Dş 
kaynakl elektromanyetik alanlarn biyolojik dokuya 
beklenmeyen maruziyeti sonucu, olumsuz etkiler gözlenmektedir. 
Yaplan bu çalşmada sçanlarn elektromanyetik dozimetri 
değerlendirmesi, sonlu integrasyon tekniğini (SİT) temel alan 
özgül emilim oran simülasyonlar sayesinde gerçekleştirilmiştir. 
Harici elektromanyetik kaynak olarak 2100 MHz frekansnda 
şma yapan bir monopol anten tasarlanmştr. Anten, sçan 
modelinin en yakn noktasndan 4 cm ve 14 cm uzağa yerleştirilmiş 
ve model için vücut geneli toplam SAR, srasyla 0.22 W/kg ile 
0.039 W/kg olarak hesaplanmştr. Kafa ve vücut modellerindeki 
indüklenmiş SAR, her dokunun elektriksel özellikleri nedeniyle 
değişmiştir. Ayrca, antenin sçan modeli ile arasndaki mesafe 
arttkça indüklenen SAR azalmştr. Sonuçlar, 1 gr ortalama 
dokudaki SAR değerinin 10 gr ortalama dokudaki değerden daha 
yüksek olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler — elektromanyetik dozimetri; özgül emilim 
oran; biyoelektromanyetik. 

Abstract— Behavior of the electromagnetic field acting on any 
tissue can be explained by electromagnetic dosimetry. As a result 
of unexpected exposure of external electromagnetic fields to 
biological tissue, adverse effects are observed. In this study, 
electromagnetic dosimetry evaluation of rats has been performed 
with finite integration technique (FIT) based specific absorption 
rate (SAR) simulations. A monopole antenna radiating at 2100 
MHz has been designed as external electromagnetic source. The 
antenna has been located at 4 cm and 14 cm away from the nearest 
point of the rat model and whole body total SAR for model has 
been calculated as 0.22 W/kg and 0.039 W/kg, respectively. 
Induced SAR at the head and body models have been varied due 
to the electrical properties of each tissue. Also, as the distance 
between the antenna and the rat model has increased, the induced 
SAR has decreased. Results showed that the 1 gr average tissue 
SAR results was higher than the 10 gr average tissue SAR results. 

Keywords — electromagnetic dosimetry; specific absorption rate 
(SAR); bioelectromagnetics. 

I. GİRİŞ 
Elektriğin gelişmesi ve kullanmnn yaygnlaşmas 

sayesinde, araştrmaclar hem canl dokusunda hem de 
elektrikle çalşan cihazlarda oluşacak olas etkilere karş motive 
etmektedir [1-3]. Bu nedenle birçok gelişmiş ülke, elektrik 
çarpmas, elektromanyetik girişim (EMG), elektromanyetik 
dozimetri vb. gibi söz konusu tehlikeler için güvenlik limitleri 
uygulamaktadr [4, 5]. Özellikle elektromanyetik alanlarn 
biyolojik dokularla etkileşiminde, kaynak dalgann frekans ile 
kurbann elektriksel özellikleri büyük öneme sahiptir [6]. Bu 
duruma bağl olarak, elektromanyetik alanlarn olas etkileri 
incelenmektedir. 

Elektrikli cihazlar tarafndan yaylan elektromanyetik güç 
yoğunluğu, biyolojik dokular tarafndan soğurulur. Bu sayede 
dokunun çalşma mekanizmas, zamanla değişir. 
Elektromanyetik dozimetri, bu biyofiziksel süreçleri açklayan 
fenomendir. Ksaca dozimetri ise doz kavramnn incelenmesi 
olarak tanmlanabilir. Doz ise, ilgilenilen ölçütün doğrudan 
değişikliklere sebep olmamasna rağmen biyolojik dokudaki 
aktivitelerle ilişkili olmas durumudur. Dozimetri, 
makrodozimetri ve mikrodozimetri olmak üzere iki başlkta 
incelenir. Makrodozimetride belirli doku, organ veya bütün 
vücudun ortalama maruz kalmas değerlendirilirken 
mikrodozimetride hücresel veya hücre alt seviyedeki maruziyet 
incelenir [7]. Temel olarak elektromanyetik dozimetri; frekansa, 
maruziyet süresine, biyolojik dokularn elektriksel özelliklerine, 
elektromanyetik güç yoğunluğuna ve doku ile elektromanyetik 
dalgann etkileşim moduna (güçlü veya zayf eksen)  bağldr 
[8]. Dozimetriyi değerlendirmek için, saysal teknikler ve 
deneysel gözlemler uygulanmaktadr [9, 10]. Bu şekilde 
araştrmaclar, biyolojik dokular analiz edebilirler. 

Günümüzde özgül emilim oran (specific absorption rate, 
SAR), hücresel haberleşme frekanslarnda dozimetri analizi için 
önemli bir parametredir. Bu nedenle, SAR' değerlendirmek için 
birçok çalşma yaplmaktadr [11-13]. Çeşitli çalşmalar 
sonucunda, dokuda SAR indüklenmesinin etkilerinden birisi 
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olarak scaklk artş gözlenmektedir [14]. Bu etkilerden 
kaçnmak için, gerek sistemlerin tasarmnda gerekse 
kullanclara yönelik birçok uygulama yaplmaktadr. 
Uluslararas kuruluşlar, genel halk sağlğ için SAR değerleri 
limitlerini belirlemiştir ve Tablo 1’de gösterilmiştir. Söz konusu 
değerler, 10 gr doku için yaynlanmştr.  

TABLO I.  ULUSLARARASI KURULUŞLAR TARAFINDAN YAYINLANAN 
2100 MHZ FREKANSI İÇİN SAR LİMİT DEĞERLERİ (W/KG) [15, 16] 

Vücut Bölgesi ICNIRP IEEE 
Kafa 2 2 
Uzuv 4 4 

 
Ayrca, Federal İletişim Komisyonu’na (Federal 

Communications Commission, FCC) göre, insan kafasnda 
indüklenen SAR değeri 1 gr doku için 1.6 W/kg’dr [17]. 

Bu çalşmada, sçan modelindeki SAR değerleri GSM-2100 
frekans bandna göre incelenmiştir. Elektromanyetik şma 
kaynağ olarak monopol anten tasarlanmştr ve sçan 
modelinden farkl uzaklklara konumlandrlarak simülasyonlar 
gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmeler, sonlu integrasyon 
tekniğine dayal elektromanyetik simülasyon yazlm ile 
gerçekleştirilmiştir. Çalşmann ilerleyen bölümleri, özgül 
emilim oran açklanmştr. Ardndan, simülasyonlarda 
kullanlan bilgisayar tabanl sçan modelinin değerlendirmesi 
ve elektriksel özellikleri belirtilmiştir. Son olarak simülasyon 
senaryosu ifade edilmiştir ve dozimetri simülasyonlar 
değerlendirilmiştir. 

II. MATERYAL VE METOT 

A. Özgül emilim oran (SAR) 
SAR, herhangi bir biyolojik dokuda soğurulmuş 

elektromanyetik enerjiyi tanmlamak için kullanlr. Biyolojik 
dokunun elektriksel özellikleri ve çalşma frekans SAR’n 
temel parametreleri olarak tanmlanmaktadr. Ayrca, dokuya 
girişim yapan elektromanyetik dalgann polarizasyonu ve 
genliği, etki altnda bulunan biyolojik dokularn davranş için 
önemlidir.  

Ayrca, eşdeğer doku modellemesi ve nümerik 
hesaplamalarla da incelenebilmektedir. SAR, (1)’de gösterilen 
formüller yardmyla eşdeğer doku yöntemi sayesinde 
hesaplanr. Bu yöntemde ilgilenilen doku, fantom ad verilen 
elektriksel olarak eşdeğer sv ile modellenir. Fantom svlar, 

ilgili dokunun gerçekçi dielektrik sabiti ve elektriksel iletkenlik 
değerlerine göre hazrlanr. 

 
2| |extQ

SAR σ
ρ ρ

= = E   (1)   

 TSAR C
t

Δ=
Δ

  (2) 

Burada, ρ biyolojik dokunun yoğunluğunu temsil eder 
(kg/m3). Qext harici elektromanyetik güç yoğunluğudur ve birimi 
W/m3’tür. |E|, dş kaynak tarafndan oluşan ve dokuda gözlenen 
elektrik alannn genliğini göstermektedir (V/m). ε0, boşluğun 
dielektrik sabitidir ve değeri 8.854×10-12 F/m’ye eşittir. σ ve ε'', 
srasyla, dokunun elektriksel iletkenliğini (S/m) ve karmaşk 
dielektrik sabitinin sanal ksmn ifade eder. ω açsal frekanstr 
(ω=2πf, f çalşma frekans (Hz)) ve birimi radyandr. C, 
ilgilenilen dokunun s kapasitesidir (J/(kg.K)). t, maruziyet 
süresi (s) ve T ise scaklktr (K). Dokuda gözlenen elektrik alan 
ile SAR arasndaki ilişki, (3)’de belirtildiği gibidir.  

 | | SAR ρ
σ

⋅=E   (3) 

Matematiksel benzetim yönteminde SAR hesaplamak için 
belirtilen formülleri temel alan analitik veya nümerik işlemler 
gerçekleştirilmektedir. Dokuda gözlenen elektrik alan, dokunun 
elektriksel iletkenliği ve yoğunluğu bilinirse SAR, (1) ile 
hesaplanabilir.  

Günümüzde, ileri teknolojiye sahip SAR alglayclar 
sayesinde de SAR seviyeleri belirlenmektedir. Denklem (2)’de 
zamana bağl dokudaki scaklk değişimi gözlenip bu yöntemle 
SAR hesab yaplabilir. Bunun yannda, bir dokudaki SAR 
seviyesini belirlemek için termal kameralar ve farkl sensörler 
de kullanlmaktadr. 

B. Nümerik modelleme 
Sçanlarn elektromanyetik dozimetri analizi, sonlu 

integrasyon tekniği temelli elektromanyetik yazlm olan CST 
Microwave Studio ile yaplmştr. SİT sayesinde problem 
uzaynn ayrklaştrma işlemi, zaman düzleminde sonlu farklar 
yönteminde olduğu gibi gerçekleştirilir. Bunun yannda, çözüme 
Maxwell denklemlerinin integral formu ele alnarak ulaşlr.  

 

TABLO II.  BİYOLOJİK DOKULARIN 2100 MHZ’DEKİ ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ 

Doku Dielektrik Sabiti İletkenlik (S/m) Doku Dielektrik Sabiti İletkenlik (S/m) 
Yağ             5.317 0.09 Beyin-Omurilik 

Svs 66.764 3.154 

Lenf Düğümü 68.802 0.794 Böbrek 53.587 2.162 
İlik              5.336 0.08 Safra Kesesi 57.951 1.821 

 Sert Kemik       11.592 0.328 Kan Damar 76.822 1.233 
Deri 38.43 1.307 Akciğer 20.717 0.71 

Dalak 53.159 1.982 Pankreas 77.898 0.9 
Kas             53.163 1.514 Kan 58.851 2.262 

Karaciğer         43.638 1.464 Kalp 55.579 1.985 
Boz Madde 49.51 1.573 Testis 58.107 1.898 
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Şekil. 1.  Voksel tabanl sçan modeli 

Gerçekleştirilen simülasyonlarda, voksel tabanl sçan modeli 
incelenmiştir. Voksel, üç boyutlu nesnelerin en küçük birimi 
olarak tanmlanabilir. Sçan modelindeki bir vokselin 
çözünürlüğü, 1.827 × 1.827 × 2.015 mm3 olarak tanmlanmştr. 
Şekil 1, simülasyonlarda incelenen voksel tabanl sçan modelini 
belirtmektedir. 

Biyolojik yaplarn elektriksel özellikleri, istenen sklkta 
karmaşk dielektrik sabiti ölçümü ile elde edilebilir. Bu şekilde, 
elektromanyetik dalgalar ile canl doku arasndaki etkileşim 
açklanabilir. Denklem (4), karmaşk dielektrik sabitini 
belirtmektedir. Burada, ε' gerçek ksm gösterir ve dokunun 
elektrik alan depolama ölçüsü olarak belirtilir. ε'' ise sanal 
ksmdr ve kayplar temsil eder. Dokunun elektriksel iletkenliği 
ise (5) yardmyla elde edilir ve birimi S/m’dir. 

 * ' ''jε ε ε= −   (4) 

 0 ''σ ωε ε=   (5) 

Bu çalşmada kullanlan elektriksel özellikler, Tablo 2’de 
belirtilmiştir. 

III. ÖZGÜL EMİLİM ORANI SİMÜLASYONLARI 
Bu çalşma için tasarlanan simülasyon senaryosuna göre 

(Şekil 2), 1.5 W gücünde 2100 MHz frekansnda şma yapan 
monopol anten, çevresine elektrik alan yaymaktadr. Yaylan 
elektrik alan, farkl x mesafelerine sahip sçan modellerine 
elektromanyetik girişim gerçekleştirmektedir. 

Monopol Anten
Sçan 

Modeli

x

 
Şekil. 2.  Simülasyon senaryosu 

Tüm simülasyon sonuçlar, logaritmik eksende 
değerlendirilmiştir. Vücut geneli toplam SAR değerleri, x 
mesafesi 4 cm iken 0.22 W/kg olarak elde edilmişken 14 cm için 
0.039 W/kg olarak hesaplanmştr. 

Şekil 3, antenin sçan modelinin burnundan 4 cm uzağnda 
bulunan kafa bölgesindeki indüklenen SAR’ göstermektedir. 
Simülasyonlar, srasyla 1 gr ve 10 gr doku modeli için 
gerçekleştirilmiştir. Kafa bölgesindeki maksimum SAR, 1 gr 
doku için 1.306 W/kg olarak hesaplanmşken 10 gr doku modeli 
için 0.693 W/kg olarak elde edilmiştir. 

        
Şekil. 3.  x mesafesi 4 cm iken sçan modelinin kafa bölgesinde indüklenen 

SAR  (a) 1 gr doku sonuçlar (b) 10 gr doku sonuçlar 

Şekil 4, x mesafesi 4 cm iken sçan modelinin farkl 
dokularnda indüklenen SAR’ belirtmektedir. Şekil 4.a, 1 gr 
doku için SAR sonuçlarn göstermektedir. Şekil 4.b ise 10 gr 
ortalama doku için vücudun boyuna kesitini ve farkl 
dokulardaki indüklenmiş SAR’ göstermektedir. Sonuçlar, 
vücudun değişik organlarnda farkl değerlerde SAR’n 
indüklenmiştir. Vücudun kafa ve gövde bölgesindeki farkl 
organlarda daha yüksek değerler gözlenmiştir. 1 gr ve 10 gr doku 
için vücut kesitinde maksimum değer olarak srasyla 1.679 
W/kg ve 0.877 W/kg hesaplanmştr. 

 

   
Şekil. 4.  x mesafesi 4 cm iken sçan modelinin vücudunda indüklenen SAR  

(a) 1 gr doku sonuçlar (b) 10 gr doku sonuçlar 

Şekil 5 ise x mesafesi 14 cm olmas durumunda baş 
bölgesinde indüklenen SAR değerlerini 1 gr ve 10 gr doku için 
göstermektedir. Sonuçlar doğrultusunda, kafa bölgesinde 
gözlenen maksimum SAR değerleri 1 gr doku için yaklaşk 
0.216 W/kg olarak hesaplanmşken 10 gr doku için 0.122 W/kg 
elde edilmiştir. 

        
Şekil. 5.  x mesafesi 14 cm iken sçan modelinin kafa bölgesinde indüklenen 

SAR  (a) 1 gr doku sonuçlar (b) 10 gr doku sonuçlar 

(b) 

(a) 

(a) 

(a) (b) 

(b) 
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Şekil 6; anten ile sçan modeli arasndaki mesafe 14 cm iken 
vücut modelinde indüklenen SAR’, 1 gr ve 10 gr ortalama doku 
için göstermektedir. Sonuçlar doğrultusunda en yüksek SAR, 
dokularn elektriksel özellikleri ve uzaklğa bağl olarak kafa 
bölgesinde gözlenmiştir. Vücut modelinde indüklenen SAR’n 
en yüksek değerleri, 1 gr doku için 0.222 W/kg ve 10 gr doku 
için 0.134 W/kg olarak elde edilmiştir.  

 

    
Şekil. 6.  x mesafesi 14 cm iken sçan modelinin vücudunda indüklenen SAR  

(a) 1 gr doku sonuçlar (b) 10 gr doku sonuçlar 

IV. SONUÇ 
Bu çalşmada, elektromanyetik dozimetri kavram 

açklanmş ve sçanlar için GSM-2100 frekans bandnda 
dozimetri parametresi olarak özgül emilim oran 
değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, elektromanyetikte kullanlan 
saysal yöntemlerden birisi olan SİT temelli simülasyon 
program CST Microwave Studio sayesinde voksel tabanl sçan 
modellerinin özgül emilim oran elde edilmiştir. 
Elektromanyetik kaynak olarak 2100 MHz’de ve 1.5 W gücünde 
şma yapan monopol anten tasarlanmş ve sçan modelinden 
farkl uzaklklara yerleştirilerek çalşma gerçekleştirilmiştir.  

SAR simülasyonlar sayesinde, anten ile sçan modeli 
arasnda 4 cm ile 14 cm mesafeler için kafa bölgesi ve tüm vücut 
modeli değerlendirilmiştir. Sonuçlar, 1 gr dokuda indüklenen 
SAR’n 10 gr dokudan daha yüksek olduğunu göstermiştir. 
Ayrca, kaynak ile kurban arasndaki mesafe arttğnda 
elektromanyetik maruziyetin azaldğ gözlenmiştir. Başka bir 
deyişle, elektromanyetik dalgann genliği mesafe arttkça 
azalmaktadr. Elektromanyetik dalga, genellikle vücut ile anten 
arasndaki en yakn bölge olan vücudun kafa bölgesine girişim 
yapmaktadr.  

Elektromanyetik alanlarn biyolojik dokularla etkileşiminin 
geçici veya kalc olarak doku hasarna neden olduğu 
bilinmektedir. Bu etkileşimi incelemek için disiplinler aras 
işbirliği ve detayl çalşmalara ihtiyaç vardr. Bunun yannda; 
söz konusu alanlarn termal ve termal olmayan etkilerinin 
deneysel olarak incelendiği çalşmalarda, model analizleri ve 
doz parametrelerinin bilinmesi önem arz eder. Bu çalşma ile 
biyoelektromanyetik deneysel çalşmalar için sçan modelinin 
SAR simülasyonlar sunulmuştur. 
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