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Özetçe— Bu çalşmada farksal bağlaşml vücut içi haberleşme, 
sonlu elemanlar yöntemi kullanlarak incelenmiştir. Böylece 
dokularda gözlenen elektrik alan dağlmlaryla indüklenen akm 
yoğunluklar analiz edilmiştir. Doku modeli olarak çok katmanl 
silindir incelenmiş ve deri, yağ, kas, sert kemik ve süngerimsi 
kemik olarak modellenmiştir. İncelemeler esnasnda dokularn 
hem fiziksel hem de elektriksel özellikleri, gerçekçi değerlere göre 
ele alnmştr. Benzetimler, 1 MHz, 10 MHz ve 21 MHz 
frekanslarnda gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, dokunun elektriksel 
özelliklerinin ilgilenilen frekanstaki değişiminin farkl olduğu ve 
bunun sonucunda da sinyalin dokudaki davranşnn değiştiğini 
göstermektedir. İncelenen üç frekans için elektrik alan 
dağlmlarnn elektrotlara yakn doku katmanlarnda daha fazla 
değiştiği elde edilmiştir. 1 MHz için en yüksek akm yoğunluğunun 
kas dokusunda indüklendiği, 10 MHz ve 21 MHz için ise deri 
dokusunda indüklendiği gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler — farksal bağlaşml vücut içi haberleşme; 
hesaplamal bilim ve mühendislik; sonlu elemanlar yöntemi; 
biyoelektromanyetik. 

Abstract— In this study, galvanic coupled intrabody 
communication has been studied due to finite element method. 
Thus, electric field distribution and induced current densities have 
been analyzed. Multi-layered cylinder has been examined as the 
tissue model and modelled as skin, fat, muscle, cortical bone, 
cancellous bone. During the investigations, both physical and 
electrical properties of the tissues have been considered according 
to realistic values. Simulations have been performed at 1 MHz, 10 
MHz and 21 MHz. Results showed that the electrical properties of 
the tissues have different variations at the operating frequencies, 
and as a result of this, it has been shown that the behavior of the 
signal in the tissue has changed. Electric field distributions have 
been obtained mostly in tissue layers close to the electrodes for all 
three frequencies. Maximum current density has been induced in 
muscle tissue for 1 MHz, whereas it has been observed in skin 
tissue for 10 MHz and 21 MHz. 

Keywords — galvanic coupled intrabody communication; 
computational science and engineering; finite element method; 
bioelectromagnetics. 

I. GİRİŞ 
Günümüzde taşnabilir takip ve izleme cihazlar, sağlk 

sistemlerinde devrim niteliğinde bir değişimin habercisi olarak 
görülmektedir. Bu cihazlar fizyolojik verileri kaydetme, izleme 
ve rutin olarak temel yaşamsal belirtileri belleğinde tutma gibi 
özelliklere sahiptir. Sağlk hizmetlerinde mevcut uygulama, 
vücuda giyilen veya implant edilen sensörlü elektronik cihazlar 
kullanlarak hastalarn sürekli uzaktan izlenmesi üzerinedir. Bu 
cihazlar, yüksek tanma doğruluğu ile düşük hesaplama yüküne 
sahiptir ve kişilerin yaşamsal bulgularn izlemek için insan 
vücudunun farkl bölgelerine konumlandrlr [1]. Medikal 
uygulamalarn yan sra gerçek zamanl sağlk takip ve izleme 
sistemleri spor camiasnda, özellikle profesyonel takmlarn 
performanslarn geliştirmek için, antrenörler tarafndan her 
sporcuya bireysel olarak program geliştirilmesine yönelik 
kullanlmaktadr. Bu amaçla fizyolojik aktiviteler, fiziksel 
yetenekler ve sporcularn hayati fonksiyonlar uzun süreli 
izleme ile yakndan takip edilmekte ve kaydedilmektedir [2]. 

2012’nin başlarnda tanmlanan ve IEEE 802.15.6 
standardn belirten WBAN protokolünde vücut etrafndaki 
sensörler için yeni ve özel fiziksel katmanlar belirtilmiştir. Bu 
fiziksel katmanlar srasyla dar bant, ultra geniş bant ve vücut içi 
haberleşme olarak adlandrlmştr. İlk ikisinin çalşmas RF 
tabanl yaylmla açklanrken, üçüncüsü ise insan vücudu 
dokular sayesinde veri aktarmna dayanan yeni bir RF dş 
haberleşme yöntemidir [3]. Vücut içi haberleşme, insan 
vücudunu sinyal iletim ortam olarak kullanan bir veri 
haberleşmesi tekniğidir [4]. Başka bir deyişle, insan vücudunun 
iletim hatt olarak görev yapmasdr.  

Vücut içi haberleşmede, sğa bağlaşm ve farksal bağlaşm 
olmak üzere iki ana teknik kullanlmaktadr [5]. SHer iki 
yöntemi temel alan teorik ve deneysel çalşmalar, araştrmaclar 
tarafndan yaplmaktadr [6-9]. Farksal bağlaşml vücut içi 
haberleşme tekniği üzerine yaplan çalşmalara bakldğnda; 
Song ve arkadaşlar, gerçekleştirdikleri çalşmada farksal 
bağlaşml vücut içi haberleşmede farkl sinyal yollar için devre 
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modelleri oluşturmuş, bu modeller ile sinyallere ait transfer 
fonksiyonlarn çkarmş ve hat parametrelerini elde etmişlerdir 
[10]. İnsan vücudu kafa, kol, gövde ve bacak olarak 
modellenmiş ve katmanl silindirik yaplar olarak ele alnmştr. 
İncelemelerde, silindirik doku katmanlar dştan içe doğru deri, 
yağ, kas, sert kemik ve kemik iliği olarak modellenmiştir. 
Çalşma, 100 kHz – 5 MHz frekans aralğnda hem deneysel 
olarak hem de teorik olarak gerçekleştirilmiştir ve elde edilen 
sonuçlarn birbirini desteklediği gözlenmiştir. Chen ve 
arkadaşlar yaptklar çalşmada, farksal bağlaşml vücut içi 
haberleşme kuasi-statik yöntemlerle 100 Hz – 1 MHz frekans 
aralğnda incelenmiş ve sonuçlar deneysel ölçümler ile 
doğrulanmştr [11]. İnsan dokusu olarak çok katmanl kol 
modeli ele alnmştr ve deri, yağ, kas ve kemik olmak üzere dört 
katmanda incelenmiştir. Farkl modülasyon tekniklerinin bit 
hata orannn da ele alndğ çalşmada harmonik bozulmalar, 
kare dalga giriş sinyali için analiz edilmiştir. Elde edilen 
bulgulara göre sinyal kanalnn yüksek geçiren karakteristiğe 
sahip olduğu gözlenmiştir. Gao ve arkadaşlar, 
gerçekleştirdikleri çalşmada farksal bağlaşml vücut içi 
haberleşmedeki kanal kazancn SEY tabanl modeller 
oluşturarak simüle etmişlerdir [12]. Çalşmada insan modeli; 
uygun silindirik modele kemik, kas, yağ ve deri dokular ile 
uyarlandktan sonra farkl senaryolar oluşturan empedans 
elemanlaryla birlikte incelenmiştir. Bu sayede elektrotlarn 
parazitik empedans, vericinin giriş ve çkş empedans gibi 
parametreler de ele alnmştr. Elde edilen bulgulara göre kanal 
uzunluğu 4 cm ile 20 cm arasnda değişirken ölçüm sonuçlar ile 
simülasyon sonuçlar birbirini desteklemektedir. Kanal 
uzunluğu 4 cm’den 20 cm’ye artarken zayflama da artmş, kanal 
uzunluğu 20 cm’den 40 cm’ye çktğnda ise zayflama ile kanal 
uzunluğu arasnda ilişki olmadğ gözlenmiştir. 

Bu çalşmada, son yllarda araştrmaclar tarafndan 
irdelenmeye başlanan vücut içi haberleşme konusu, sonlu 
elemanlar yöntemi tabanl simülasyon program olan COMSOL 
Multiphysics kullanlarak ele alnmştr. Bu sayede, farkl 
frekanslarda dokuda gözlenen elektrik alan dağlm ve 
indüklenen akm yoğunluklar analiz edilmiştir. Çalşmann 
ilerleyen bölümleri srasyla farksal bağlaşml vücut içi 
haberleşmeyi ve sonlu elemanlar yöntemi ile probleme 
uygulanşn açklamaktadr. Ardndan, benzetim sonuçlar 
sunulmuş ve tartşlmştr.  

II. MATERYAL VE METOT 

A. Farksal bağlaşml vücut içi haberleşme 
Farksal bağlaşml vücut içi haberleşme yöntemine göre 

elektriksel sinyal, vücuda bağl bir çift alc ve bir çift verici 
elektrot arasnda akar [13]. Ayn elektrot çiftleri arasnda büyük 
miktarda akm yoğunluğu akmaktadr. Ancak, az miktarda akm 
yoğunluğu diğer elektrot çiftine doğru akar. Küçük akm 
yoğunluğunun genliği, biyolojik dokularn elektriksel 
özelliklerine bağl olarak değişmektedir. Söz konusu bu zayf 
akm, bir enstrümantasyon yükselticisi tarafndan alglanabilen 
düşük genlikli gerilim düşümlerine sebep olur [14]. Bu sayede, 
vücut üzerindeki iki elektrot çifti arasnda sinyal iletimi 
gerçekleşmiş olur. Akan sinyalin genliği çok düşük olduğu için 
bu yöntem diğer kablosuz RF sistemlerine göre enerji açsndan 
daha verimlidir [15]. Şekil 1, farksal bağlaşml vücut içi 
haberleşme modelini göstermektedir. 

 
Şekil. 1.  Farksal bağlaşml vücut içi haberleşme tekniği için alc ve verici 

elektrot bağlants örneği ile sinyal akş algoritmas 

Söz konusu bu yöntemde elektrotlar önemli bir faktördür. 
Biyopotansiyel elektrotlar, sinyalin hem iletilip hem de 
alglanmasnda insan vücudu ile ilgilenilen bölge arasndaki 
uyumluluğu sağlar. Başka bir deyişle, vücutta iyon döngüleri 
sonucu oluşan akmn elektronik sistemler için Ohm kanununda 
belirtilen akma dönüştürülmesinde görev alan sistemler 
şeklinde belirtilebilir. Elektrotlarn karakteristik özellikleri, 
malzemenin polarizasyonu, fiziksel boyutu, eğrilik yarçap 
veya elektrotlarn insan vücudu üzerindeki konumu gibi 
parametreler, ilgilenilen sinyali etkileyen unsurlardr [16, 17].  

B. Sonlu elemanlar yöntemi (SEY) ve uygulanmas 
Sonlu elemanlar yöntemi (SEY), ksmi diferansiyel 

denklemleri ve snr koşullarn kullanarak snr değer 
problemlerini çözen bir nümerik yöntemdir. İlk kez 1943 ylnda 
Richard Courant tarafndan ele alnmştr [18].  

Sonlu elemanlar yönteminde çözüm, dört aşamada 
gerçekleştirilir. Problem uzay, sonlu elemanlar ad verilen 
küçük parçalara ayrlr. Bu aşama hafza gereksinimini, 
hesaplama zamann ve nümerik sonuçlarn doğruluğunu 
etkilediği için sonlu elemanlar analizinin en önemli aşamas 
olarak kabul edilir. Ardndan, her eleman için bilinmeyen 
çözümlerin yaklaşm (interpolasyonu) gerçekleştirilir. Bu 
sayede, elemanlar ve düğümlerinin snr koşullarna göre 
bilinmeyen çözümü elde edilmiş olur. Sonrasnda, denklemler 
sisteminin formülleri elde edilir ve bu denklemler sisteminin 
çözümü sayesinde evrensel sonuç elde edilir. 

Şekil 1’de, SEY tabanl simülasyonlarda modellenen çok 
katmanl insan kolu modelini ve farksal bağlaşml vücut içi 
haberleşmede ele alnan elektrot konfigürasyonu gösterilmiştir. 

q

t
z

y
x

O

Elektrotlar

l

d
Rx

Tx

(a) (b)
 

Şekil. 2.  Çalşma boyunca incelenen farksal bağlaşml vücut içi haberleşme 
senaryosu a) İncelenen kol modeli; b) Kol modelinin enine kesiti 

Şekil 2.a’da d değişkeni, alc elektrotlar (Rx) ile verici 
elektrotlar (Tx) aras uzaklğ göstermekteyken l ise kol 
modelinin uzunluğunu belirtmektedir. Şekil 2.b’de ise kol 
modelinin herhangi bir elektrot çiftiyle beraber enlemesine 
kesiti bulunmaktadr. Katmanlarn hangi dokuyu modellediği ve 
kalnlklar, Tablo 1’de belirtilmiştir. 
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TABLO I.  İNSAN KOLUNU MODELLEMEK İÇİN KULLANILAN FARKLI 
DOKULAR VE KALINLIKLARI [19] 

Konum Doku Kalnlk (mm) 
x-y aras mesafe Deri 1.5 
y-z aras mesafe Yağ 8.5 
z-t aras mesafe Kas 27.5 
t-q aras mesafe Sert Kemik 6 
q-O aras mesafe Süngerimsi Kemik 6.5 
 
Çalşmada, elektrotlarn ebatlar 1 cm × 2 cm ve her elektrot 

çiftinin birbirine en yakn noktalar aras mesafe 6.3 cm olarak 
belirlenmiştir.  Söz konusu bu problem için kuasi-statik 
yaklaşm ile çözüm açklanmaktadr. Denklem (1)’de, Ampere 
kanunu çözümlemesi belirtilmektedir. Bu sayede, SEY 
sayesinde söz konusu problemin kuasi-statik yaklaşm ile 
çözümü gerçekleştirilebilir.     

 0.[( ) ] 0rj Vσ ωε ε∇ + ∇ =   (1) 

burada, σ ve  εr srasyla ilgilenilen dokunun iletkenliği ve 
dielektrik sabiti iken V ise elektriksel potansiyeldir. İlgilenilen 
dokudaki elektrik alan (V/m) ve indüklenen akm yoğunluğu 
(A/m2) ise srasyla (1) ve (2) ile belirlenir. 

 V= −∇E   (2)                                         
 σ=J E   (3) 

III. SEY TABANLI SİMÜLASYONLAR 
Çalşmann bu bölümünde, farksal bağlaşml vücut içi 

haberleşme konusuna ilişkin simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. 
Bu sayede, farkl frekanslardaki kaynak sinyallerine ilişkin insan 
dokusunda gözlenen elektrik alan dağlm ve indüklenen akm 
yoğunluklar elde edilmiştir. Çalşma, COMSOL Multiphysics 
5.3 ile gerçekleştirilmiştir. İnsan kolu, Şekil 2’de belirtildiği gibi 
çok katmanl silindir olarak modellenmiştir. Ele alnan dokularn 
frekansa bağl elektriksel özellikleri, Tablo 2’de belirtilmiştir. 

TABLO II.  İNSAN KOLUNU MODELLEMEK İÇİN KULLANILAN FARKLI 
DOKULARIN FREKANSA BAĞLI ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ [20] 

İlgilenilen 
Doku 

1 MHz 10 MHz 21 MHz 
ε' σ (S/m) ε' σ (S/m) ε' σ (S/m) 

Deri 990.8 0.013 361.7 0.197 201.3 0.296 
Yağ 27.2 0.025 13.77 0.0291 9.49 0.032 
Kas 1836.4 0.503 170.7 0.617 107.9 0.644 

Sert Kemik 144.5 0.024 36.77 0.0428 24.35 0.049 
Süngerimsi 

Kemik 249 0.09 70.78 0.12 47.17 0.14 

 
Sinyal uyartm için Tx elektrotlar diferansiyel (farksal) 

çalşacak şekilde düşünülmüştür ve Dirichlet snr koşullarna 
göre uygulanmştr. İncelemeler esnasnda Tx elektrotlar sinyal 
kaynağ olarak görev alrken Rx elektrotlar sfr potansiyelli 
referans olarak kabul edilmiştir. Alc elektrotlara ise ikincil 
alanlar akmaktadr. 

Şekil 3’de, deri katman üzerindeki Tx elektrotlar kaynakl 
1 MHz frekansndaki sinyalin dokuda oluşturduğu elektrik alan 
dağlm modellenmiştir. Benzetim için, Şekil 2’deki elektrotlar 
aras d mesafesi 10 cm olarak kabul edilmiştir. Buna göre, deri 
katman üzerindeki Tx elektrotlarnn ortasnda gözlenen 
sinyalin en büyük değeri 14.01 dB iken Rx elektrotlarnn deri 
katman üzerinde gözlenen en büyük değeri -15.31 dB’dir. 

Sinyal genliğinin Tx elektrotlarndan Rx elektrotlarna doğru 
azaldğ gözlenmiştir. 

 

Şekil. 3.  1 MHz frekansndaki sinyalin üç boyutlu kol modelinde oluşturduğu 
elektrik alan dağlm  

Şekil 4’de ise deri katman üzerinde yaylan 10 MHz 
frekansndaki sinyalin davranş belirtilmiştir. Elektrotlar aras 
mesafe (d), 10 cm olarak modellenmiştir. Tx elektrotlarnn 
ortasnda gözlenen sinyalin en büyük değeri 18.91 dB iken deri 
katman üzerindeki Rx elektrotlarnn ortasnda gözlenen en 
büyük değeri -22.06 dB olarak modellenmiştir.  

 

Şekil. 4. 10 MHz frekansndaki sinyalin üç boyutlu kol modelinde oluşturduğu 
elektrik alan dağlm  

10 cm aralkl Tx elektrotlar ile Rx elektrotlar sayesinde 
yaylan 21 MHz frekansndaki sinyalin elektrik alan dağlm 
Şekil 5’de gösterilmiştir. Deri katman üzerindeki verici 
elektrotlarn ortasnda gözlenen sinyalin en büyük değeri 19.72 
dB olarak modellenmişken alc elektrotlarn orta noktasnda 
elde edilen en büyük sinyal genliği değeri ise -20.34 dB’dir.  

 

Şekil. 5.  21 MHz frekansndaki sinyalin üç boyutlu kol modelinde 
oluşturduğu elektrik alan dağlm 

Şekil 6, Tx elektrotlarndan yaylan farkl frekanslardaki 
sinyalin sebep olduğu kol modelindeki farkl katmanlarda 
indüklenen akm yoğunluğu sonuçlarn göstermektedir. Kol 
modeli Tablo 1’de belirtilen dokular ve kalnlklar ile 
incelenmiştir. Sonuçlar, Tx elektrotlarnn ortasndan ve 
silindirik kol modelinin merkezinden geçen yarçap uzunluğu 
boyunca değerlendirilmiştir. Buna göre, deri katmannda 
indüklenen akm yoğunluğu en fazla 21 MHz frekansndaki 
sinyal sonucu gözlenmiştir. En az ise 1 MHz frekansndaki 
sinyal ile gözlenmiştir. Yağ katman için en yüksek indüklenen 
akm yoğunluğu, 1 MHz için elde edilmiştir ve en az 10 MHz 
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frekansndaki sinyal için gözlenmiştir. Kas dokusunda en fazla 
indüklenen akm yoğunluğu sonuçlar 1 MHz frekansndaki 
sinyal ile gözlenmişken en az ise 10 MHz frekansna göre 
gerçekleştirilen simülasyonlarla elde edilmiştir. Sert kemikte 
gözlenen indüklenen akm yoğunluğu sonuçlarnda en az 
indüklenen akm yoğunluğu 10 MHz frekansndaki sinyal sebep 
olmuşken en fazla ise 21 MHz frekansndaki kaynak sinyali 
sebep olmuştur. Süngerimsi kemik için ise en az 10 MHz 
frekansndaki sinyal kaynakl indüklenen akm yoğunluğu 
hesaplanmşken en fazla 1 MHz frekans için yaplan 
simülasyonlarla elde edilmiştir. 

1

2

3

4

5

1. Deri      4. Sert Kemik
2. Yağ      5. Süngerimsi Kemik
3. Kas

 
Şekil. 6.  d mesafesi 10 cm iken farkl frekanslardaki sinyalin kol yarçap 

boyunca farkl katmanlarda indüklediği akm yoğunluğu sonuçlar 

IV. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Bu çalşma ile son yllarda araştrmaclar tarafndan 

irdelenmeye başlanan vücut içi haberleşme konusu ele 
alnmştr. Çalşma kapsamnda çok katmanl silindir olarak 
modellenen insan kolu modeli, farksal bağlaşml vücut içi 
haberleşme tekniği ile incelenmiştir. Sonlu elemanlar yöntemini 
temel alan COMSOL Multiphysics ile gerçekleştirilen 
simülasyonlar sayesinde, söz konusu model için elektrik alan 
dağlm ve indüklenen akm yoğunluklar elde edilmiştir. 
İnceleme frekanslar srasyla 1 MHz, 10 MHz ve 21 MHz 
olarak seçilmiştir. Dokularn 1 MHz, 10 MHz ve 21 MHz’deki 
elektriksel özellikleri frekans bantlarna bağl olduğu için 
modelin kalnlğna göre değişimleri farkllk göstermektedir. 
Bu yüzden, 1 MHz ile 10 MHz ve 21 MHz sonuçlar arasnda 
büyük farklar elde edilmiştir. 10 MHz ile 21 MHz arasnda ise 
bu farkn daha küçüldüğü gözlenmiştir. İncelenen dokunun 
elektriksel özelliklerine bağl olarak indüklenen akm 
yoğunluklarnda ise bir ilişkiden söz edilemeyeceği 
görülmüştür. Bu çalşmada elde edilen çktlarn vücut içi 
haberleşme alannda çalşan araştrmaclara şk tutacağ, teorik 
yaklaşmlarn deneysel çalşmalarla desteklenmesi konularnda 
çalşmalar yaplmas önerilmektedir.  
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