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Özetçe— Yeni nesil haberleşme sistemlerinin gelişmesi ile 
beraber bu alanlarda kullanlan anten teknolojileri ve insan 
sağlğna etkileri de incelenmektedir. Bu çalşmada, IEEE 802.11a 
uygulamalar için 4×4 çoklu giriş-çoklu çkş (MIMO) anten 
tasarm sonlu elemanlar yöntemi tabanl elektromanyetik 
simülasyon program sayesinde yaplmştr. Ayrca, doku 
üzerindeki dozimetrik etkileri de incelenmiştir. Önerilen anten, 5 
GHz'de çalşan dört adet anten içermektedir. Güncel telefonlarn 
trendini karşlamak için çerçevesinin yüksekliği 5 mm olan, 74 mm 
× 130 mm ebatl bir dielektrik malzeme üzerine tasarlanmştr. 
Anten modelinin sebep olduğu 1 gr ortalama doku için kafa ve el 
modelindeki özgül emilim oran (SAR) dağlm srasyla 1.4 W/kg 
ve 0.7 W/kg olarak elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler — MIMO antenler; IEEE 802.11a; 
elektromanyetik dozimetri; özgül emilim oran. 

Abstract— With the development of new generation 
communication systems, antenna technologies used in these areas 
and their effects on human health are also examined. In this study, 
a 4×4 MIMO antenna was designed for IEEE 802.11a applications 
through the finite element method (FEM) based electromagnetic 
simulation software. Also, its dosimetric effects on tissue were 
investigated. The proposed antenna includes four antennas 
operating at 5 GHz. It was designed on a 74 mm × 130 mm 
dielectric material with a frame height of 5 mm to meet the trend 
of current phones. The SAR distribution in the head and hand 
model caused by the antenna model were obtained as 1.4 W/kg and 
0.7 W/kg for 1 gr average tissue, respectively. 

Keywords — MIMO antennas; IEEE 802.11a; electromagnetic 
dosimetry; specific absorption rate (SAR). 

 

I. GİRİŞ 
Elektriğin gündelik hayatmza girmesi sayesinde 

elektromanyetik alanlarn uygulamalar giderek artmştr. 
Bunun sonucunda ise anten mühendisliği gelişmiştir. Maliyetler 
göz önüne alndğnda; ticari ve savunma sektörlerinde 
genellikle mikrodalga devrelere kolayca uygulanabilir, yüksek 
şma verimine sahip ve hafif antenler tercih edilmektedir [1]. 
Bu ihtiyaçlara sahip tasarm mikro şerit yaplar karşlamaktadr 
ve birçok alanda kullanlabilir bir yapya sahiptir. 

Araştrmaclar, yeni nesil haberleşme sistemlerinin mevcut 
sistemlere göre daha yüksek veri iletim hzna, daha ksa 
gecikme süresine ve daha yüksek erişim hzna sahip mobil 
terminal ve baz istasyonlar için anten çalşmalarna devam 
etmektedir. Çalşmalar, söz konusu haberleşme teknolojilerinin 
araçlarda, ev aletlerinde, akll şehirlerde ve nesnelerin interneti 
vb. gibi çeşitli alanlarda kullanldğn göstermektedir [2, 3].  

Spektral verimliliğin artmas, haberleşme kapasitesini etkili 
bir şekilde yükseltmektedir fakat sinyal spektrum kaynaklar 
oldukça snrldr [4]. Söz konusu probleme çözüm olarak daha 
yüksek veri çkş elde etmek için mobil terminallerde çok girişli 
çok çkşl (MIMO) antenler kullanlabilir. Bu yöntem, yeni 
nesil haberleşme teknolojilerinde benimsenen popüler bir 
yöntemdir. Çoklu giriş-çoklu çkş (multiple-input and multiple-
output, MIMO), çok kanall haberleşmeyi kullanmak için çoklu 
verici ve alc antenler kullanarak bir haberleşme bağlantsnn 
kapasitesini arttrma yöntemidir [5]. Birçok standartlaşmş 
teknoloji (Wi-Fi, WiMAX, LTE gibi) ile MIMO antenlerin 
uygulamas gerçekleştirilmektedir [6]. 

MIMO antenlerin kullanmnn yaygnlaşmasyla beraber 
insan dokusuyla dozimetrik etkileri de incelenmektedir [7]. 
Günümüzde özgül emilim oran, hücresel haberleşme 
frekanslarnda dozimetri analizi için önemli bir parametredir. 
Dokuda SAR indüklenmesinin sonucunda scaklk artş 
meydana gelir [8]. Uluslararas kuruluşlarn genel halka yönelik 
yaynladğ 10 gr örnek doku için SAR dağlm limitleri Tablo 
1’de belirtilmiştir.  

TABLO I.  BAZI ULUSLARARASI KURULUŞLARIN UYGULADIĞI 5 GHZ 
İÇİN SAR LİMİT DEĞERLERİ (W/KG) [9, 10] 

Vücut Bölgesi ICNIRP IEEE 
Kafa 2 2 
Uzuv 4 4 

 

Yukarda verilen kstlamalara ek olarak Federal İletişim 
Komisyonu (Federal Communications Commission, FCC) ise 1 
gr doku için insan kafasndaki SAR dağlmn 1.6 W/kg olarak 
belirtmektedir [11]. 
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Gerçekleştirilen bu çalşmada, IEEE 802.11a 
uygulamalarnda kullanlacak MIMO anten tasarm ve insan 
dokusundaki elektromanyetik girişim karakteristiği 
incelenmiştir. Bu kapsamda, 4×4 boyutundaki MIMO antenin 
tasarm ve nümerik tabanl simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. 
Sonuçlar, uluslararas elektromanyetik maruziyet standartlarna 
göre değerlendirilmiştir.  

II. MATERYAL VE METOT 

A. MIMO Anten Tasarm 
MIMO tekniği, hem verici hem de alc terminallerinde 

birden fazla anten kullanarak iletilen ve alnan sinyalin 
bozulmasna daha iyi çözüm sağlar [12]. Kablosuz iletişimde 
genellikle, baz istasyonu antenleri ile gezgin terminaller çeşitli 
yaplar sebebiyle direk olarak birbirlerini görememektedir. Bu 
nedenle alcya ulaşan sinyal, gönderilen sinyalin çeşitli 
yaplardan saçlmş ve her biri farkl zayflamaya uğramş 
kopyalarn içermektedir. Çoklu anten kullanmndan dolay 
MIMO sistemi, birden fazla iletim kanal üzerinden yüksek 
verim sağlamasna imkân vermektedir. 

MIMO antenlerin avantajlarnn yannda dezavantajlar da 
bulunmaktadr. Küçük bir mobil telefon hacmi ile uğraşrken 
ortaya çkan sorunlar nedeniyle MIMO teknolojisi mobil el 
cihazlarnda çok başarl değildir [13]. Tüm bu kstlamalar ve 
daha karşlaşlan sorunlar göz önüne alndğnda, MIMO 
antenler ve uygulama alanlar giderek popülerleşen bir 
uygulama haline gelmiştir.  

Bilgisayar, otomasyon ve sağlk hizmetlerinde ihtiyaç 
duyulan kablosuz iletişim; çok bantl, fiziksel olarak kompakt, 
basit yapda ve uygun maliyetli antenlerle sağlanmaktadr. Son 
yllarda, Zigbee, Bluetooth, ev aletleri-mikrodalga ve WLAN 
gibi çeşitli kablosuz standartlarn kullanlmas, kablosuz iletişim 
için anten tasarmlarnda da zorluklarla karşlaşlmştr. WLAN 
teknolojilerindeki hzl gelişme, yukardaki özellikleri 
mükemmel RF performansyla karşlayacak antenleri de 
gerektirmektedir. Özellikle bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar 
ve diğer kablosuz cihazlar arasnda yüksek hzl kablosuz 
bağlant sağlamak için, 5 GHz bandnda çalşan IEEE 802.11a 
ağ geliştirilmiştir [14]. 

Bu çalşmada,  5G haberleşme sistemleri için çift bantl 
MIMO anten önerilmiştir. Tasarlanan yap, geleneksel mikro 
şerit anten mimarilerinden farkldr [15, 16]. MIMO yapsna 
sahip olan bu yapdaki antenler, tasarm itibariyle sistem devre 
kartnn kenarna diktir. Bu sayede, literatürde bulunan ve yeni 
nesil tam ekran mobil sistemlere uygulanabilir bir yap 
önerilmiştir [17-19]. 

İncelenen MIMO anten yaps ve boyutlar, IEEE 802.11a 
standardn karşlayacak şekilde 4×4 olarak tasarlanmştr ve 
Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil 1.a’da belirtildiği gibi 5 inçlik bir 
cep telefonuna uygun olarak 130 mm × 74 mm boyutuna 
sahiptir. Antenler, Şekil 1.b ve Şekil 1.c’de gösterildiği gibi 
telefonun yan çerçevesinin iç ve dş yüzeylerinde tasarlanmştr. 
Modern akll telefonlarn trendini karşlamak için cep 
telefonunun kenar çerçevesinin yüksekliği sadece 5 mm'dir. 
Anten elemanlar ayn yapya ve boyutlara sahiptir. Şekil 1.b’de 
her bir anten ve Şekil 1.c’de ise ilgili antenin toprak düzlemi 
gösterilmiştir. 

 

 

 
Şekil. 1.  IEEE 802.11a standardna göre tasarlanan 4×4 MIMO anten 

Çalşma kapsamnda tasarlanan anten, sonlu Sonlu 
elemanlar yöntemi (SEY) tabanl simülasyon program 
sayesinde incelenmiştir. SEY, snr koşullar yardmyla ksmi 
diferansiyel denklemleri kullanarak çeşitli problemleri çözmeye 
yarayan bir matematiksel yöntemdir. İlk kez 1943 ylnda 
Richard Courant tarafndan ele alnmştr [20]. Bir problem SEY 
ile incelenirken dört aşamada ele alnr. İncelenen problem 
uzay, alt uzaylara ayrlr ve bunlara sonlu elemanlar denir. 
Sonlu elemanlarn belirlenmesi hafza ihtiyacn, sonuçlarn 
doğruluğunu ve hesaplama zamann etkiler. Elde edilen her 
sonlu eleman için interpolasyon gerçekleştirilir ve elemanlar ile 
düğümlerinin snr koşullarna göre bilinmeyen çözümü elde 
edilir. Ardndan denklemler sisteminin formülleri elde edilir ve 
bu sistemin çözülmesiyle evrensel sonuca ulaşlr. 

B. Elektromanyetik Dozimetri ve Özgül Emilim Oran 
Bir kaynak tarafndan yaylan elektromanyetik güç 

yoğunluğuna maruz kalan bir biyolojik dokunun çalşma 
mekanizmas zamanla değişir. Elektromanyetik dozimetri, söz 
konusu bu süreçleri açklar. Elektromanyetik dozimetri; 
dalgann frekansna, biyolojik dokularn elektriksel 
özelliklerine, elektromanyetik dalgann güç yoğunluğuna ve 
maruziyet süresine bağldr [21].  

Hücresel haberleşme frekanslarnda elektromanyetik 
dozimetri değerlendirmesi, dokudaki SAR dağlm şeklinde 
incelenir  [22, 23]. SAR dağlmnda elektromanyetik dalgann 

(a) 

(b) 

(c) 
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polarizasyonu ve genliği, biyolojik dokunun davranş için 
önemli parametrelerdendir [24]. SAR, ksaca Eşitlik.1’de 
belirtildiği şekilde hesaplanr. 

 
2| |extQ

SAR σ
ρ ρ

= = E   

Yukardaki formülde, ρ ifadesi incelenen dokunun 
yoğunluğudur ve birimi kg/m3’tür. Qext ise dş kaynakl 
elektromanyetik güç yoğunluğudur (W/m3). σ, ilgilenilen 
biyolojik dokunun elektriksel iletkenliğidir ve birimi S/m’dir. |E| 
ise dokudaki elektrik alannn genliğini göstermektedir (V/m).  

Teorik incelemeler yardmyla dokudaki SAR dağlmn 
hesaplamak için yukardaki formülleri temel alan analitik veya 
nümerik işlemler gerçekleştirilir. Dokuda gözlenen elektrik alan, 
dokunun elektriksel iletkenliği ve yoğunluğu bilinirse, dokudaki 
SAR dağlm hesaplanabilir.  

III. ANTEN TASARIMI VE SİMÜLASYON SONUÇLARI 
Bu çalşmada tasarlanan anten, SEY tabanl çalşan 

elektromanyetik simülasyon program sayesinde analiz 
edilmiştir. Buna göre, antenin karakteristik özellikleri frekansa 
bağl olarak ele alnmştr. Şekil 2’de belirtilen geri yansma 
kayb (S11) sonuçlarna göre, tasarlanan 4×4 antenin yaklaşk 5 
GHz’de şma yaptğ gözlenmiştir. 

 
Şekil. 2.  Tasarlanan antenin geri dönüş kayb sonuçlar 

Antenin 802.11a protokolüne göre tasarm sonucu 
ilgilenilen frekansta 1 gr ortalama insan dokusu üzerindeki SAR 
dağlm incelenmiştir. SEY tabanl gerçekleştirilen dozimetri 
simülasyonlarnda kullanlan dokularn elektriksel özellikleri, 
Tablo.2’de belirtilmiştir. Simülasyonlar, antenin ilk rezonansa 
girdiği 5 GHz için gerçekleştirilmiştir. 

TABLO II.  SİMÜLASYONLARDA İNCELENEN BAZI DOKULARIN 5 GHZ’DE 
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ [25] 

Doku İletkenlik (S/m) Dielektrik Sabiti 
Deri 3.06 35.77 
Yağ 0.24 5.03 
Kas 4.04 49.54 

Sert Kemik 0.96 10.04 
Süngerimsi Kemik 1.81 16.05 

Beyin Omurilik Svs 6.6 61.95 
Göz 4.5 49 
Dil 4.27 49 

Boz Madde 4.1 45.15 
Ak Madde 2.86 33.44 

 

Dozimetri simülasyonlar, kafa modelinden yaklaşk 3 cm 
uzaklkta gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara göre antenin kafa 
bölgesine olan uzaklğnn artmas, dokudaki SAR dağlmn 

düşürmektedir. Kafa modelinde gözlenen SAR dağlm en fazla 
1.4 W/kg elde edilmiştir.  

El modeli için gerçekleştirilen 1 gr ortalama doku için SAR 
dağlm simülasyonlar, Şekil 3’te belirtilmiştir. Sonuçlara göre 
serçe parmak ve başparmak bölgelerinde diğer bölgelere kyasla 
daha yüksek SAR dağlm gözlenmiştir. Bunun sebebi olarak el 
modelinin anteni tutacak şekilde konumlandrlmas ve her dört 
antenin arkasndaki toprak yaplarn bu parmaklara denk gelecek 
şekilde konumlandrlmasndandr. Yaklaşk 0.7 W/kg SAR 
dağlm gözlenmiştir. Şekil 3.a’da anteni tutan el modelinin ön 
perspektiften sonuçlarn göstermekteyken Şekil 3.b ise arka 
ksm göstermektedir.  

 

 
Şekil. 3.  Anten modelinin cep telefonu şeklinde kullanm sonucu el 

modelindeki SAR dağlm sonuçlar 

IV. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalşmada, IEEE 802.11a protokolüne uygun ve beşinci 

nesil (5G) hücresel haberleşme frekans bantlarnda çalşabilen, 
4×4 MIMO anten tasarm gerçekleştirilmiştir ve 
elektromanyetik dozimetri analizi gerçekleştirilmiştir. Bu 
konunun seçilmesindeki en büyük etken, ilerleyen teknoloji ile 
beraber 5G teknolojisinin ve hesaplamal mühendisliğin çoklu-
disiplinli bir çalşmas olarak belirtilebilir. Tüm tasarm ve 
incelemeler, SEY tabanl elektromanyetik simülasyon 
programnda gerçekleştirilmiştir. 

Çalşmada tasarlanan antenin rezonans frekans gözetilerek 
incelemeler gerçekleştirilmiştir. Buna göre, antenin şma 
örüntüsü ve anten kazanc ele alnmştr. Bu sayede anten 
karakteristiği elde edilmiştir. Elde edilen anten tasarmnn 5G 
için belirtilen 6 GHz altnda çalşan sistemlerde kullanlabilir 
olduğu gözlenmiştir. Yaplan bu çalşma ile anten modellerinin 

(a) 

(b) 
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geometrisinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve ticari olarak 
kullanlacak hale getirilmesini amaçlanmaktadr. İlerleyen 
çalşmalar, söz konusu MIMO antenin deneysel incelemelerini 
içermektedir. 

Söz konusu antenin sebep olduğu dozimetrik etkileri ele 
alndğnda, uluslararas kuruluşlarn yaynladğ limitlerin 
altnda sonuçlar elde edilmiştir. Elektromanyetik deri kalnlğ 
fenomeninden ötürü dalgann ilgilenilen dokunun iç ksmna 
doğru genliği zayflamaktadr. İlerleyen çalşmalarda insan 
dokusu eşdeğer modeli üretilecek ve termal kamera ile deneysel 
dozimetri analizleri gerçekleştirilecektir. 

Tasarlanan antenin insan dokusu ile beraber çalşmas ele 
alnarak daha uygun bir tasarm gerçekleştirilebilir. Anten 
mühendisliğinde sistemlerin tasarmn aşamasnda ve son 
kullanclara yönelik birçok uygulama yaplmaktadr. Bu sayede 
gerek cihaz-cihaz etkileşimi, gerekse cihaz-canl etkileşimi 
incelenmektedir. Tüm bunlarn şğnda anten tasarm süreçleri, 
biyoelektromanyetik mühendisliğinde önemli bir konu olarak 
değerlendirilmektedir. 
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