URSI-TÜRKİYE2021X.BilimselKongresi,GebzeTeknikÜniversitesi,Kocaeli 

EşleyiciOrtamYaklaşımıylaKayıplıOrtamGüçİletimiOptimizasyonuve
YapaySinirAğlarıileDoğrulanması 
KadircanGodeneli,UzayBengi,OmerA.Kati,CemreCadir,Z.PelinYildirimveSemaDumanliOktar
BoğaziçiÜniversitesi
ElektrikElektronikMühendisliğiBölümü
İstanbul
sema.dumanli@boun.edu.tr 
Özet: İmplant komünikasyonunda,biyolojikdokularınyükseksuiçeriğisebebiyleyüksekelektromanyetikkayıplar
meydana gelmektedir. Bu çalışmada, yakın alan, yol veyansımakayıplarıolaraksınıflandırılankayıplar,eşleyici
ortamkonseptikullanılarakdengelenmişvebunugerçekleyecekoptimumparametreler,iletilengücüeniyileştirecek
şekildebenzetimlerveyapaysinirağlarıalgoritmalarıiledoğrulanmıştır. 
Abstract: In implant communications, high electromagnetic losses occur due to the high water content of the
biological tissues. Here, these losses, which are near field, path, and reflection losses, are balanced using the
concept of matching media, and selection of the optimum parameters are verified by simulations and artificial
neuralnetworkalgorithmssuchthattransmittedpowerismaximized. 

1.Giriş
Biyolojik dokuların yüksek su içeriği, bu dokulara tamamen veya kısmen gömülü antenlerin yakın alanlarında
yüksek kayıplara sebep olmaktadır [1]. İmplant antenlerin verimliliği tartışılırken bu yakın alan kayıplarıdagöz
önünde bulundurulduğunda iletken insan dokusunun komşuluğunda bulunan antenin veriminin düşük olduğu
söylenebilir [2]. Bu etkileşim aynı zamanda antenin radyasyon paterninde bozulmalara ve rezonans frekansında
kaymaya yol açar [3]. Antenin beden ile etkileşimini minimizeetmeninyollarındanbirisiantenilebedenarasına
kontrollü bir ortam yerleştirmektir. Eşleyici ortam adı verilen bu ortam antenin yakın alanını olabildiğince içine
alarak verimliliği arttırmayı ve yansımayı azaltmayı hedefler [4]. Literatürde yüzeyel hipertermi ve mikrodalga
görüntülemeuygulamalarındadakarşımızaçıkaneşleyiciortamiçin,uygulamasırasındakullanılmaküzeresilikon
yağı[5],su[6]gibisıvılarönerilmiştir.Tabakanınvarlığıilepenetrasyonderinliğiazdeğişimgösterirkenetkinalan
boyutunun büyük ölçüde değiştiği gözlenmiştir. Yol kaybı söz konusu olduğunda, eşleyici ortamın dielektrik
sabitininarttırılması,yolkaybındaϵr =20'yekadarbirazalmaylasonuçlanır.ϵr >
 20için,yolkaybıgiderekartar.Bu
nedenle, eşleyici ortam için tavsiye edilen geçirgenlik değeri, [7] 'e göre ϵr = 20'yi geçmemelidir. Yansıma
düşünüldüğündeiseanteninyakınalanındabulunulduğundanbenzetimlerleoptimizasyongerçekleştirilmelidir. 
Bubildiride,bedeniçineyayımyapacakbedenüzeribiranteniçinoptimumeşleyiciortamaraştırılmaktadır.Belirli
kalınlıktaki bir eşleyiciortamiçinseçilmesigerekendielektriksabiti,yakınalankayıplarıvedeeşleyiciortamile
beden arasındaki yansımalar kapsamında incelenmektedir. Problem modellenirken [8] ve [2]'te tartışıldığı gibi,
giysilerin varlığını taklit etmek için insan dokusu ve beden üzeri anten arasına 1 mm kalınlığındahavatabakası
yerleştirilmiştir.Dahaönce2-4.5GHzaralığında,hangieşleyiciortamkullanılırsakullanılsın,yansımakatsayısının
0.3’ün altına indirilemeyeceği iddiaedilmiştir[9].Başarılıbireşleyiciortamtasarımısayesindeyansımaveyakın
alan kayıpları dengelenebilir. Yazarların bilgisine göre, bu tür eşleyici ortam yapısı daha önce hiç bu kapsamda
analiz edilmemiştir. Geçmiş çalışmaların ışığında gelecek bölümlerde, karşılaştırmalı bir şekilde hem teorikhem
simülasyonverileriyleeşleyiciortamınfarklıyapılarıvetasarımakatkılarıtanıtılacaktır.EMdalgalarınkayıplıkas
dokusuiçerisindenekadarilerleyebildiğininbirölçüsüolmasısebebiylePoyntingvektördeğerlerikarşılaştırılarak
en uygun tasarım sunulacaktır. Bununla birlikte yapay sinirağlarıaracılığıyla2.4GHzISMbandındakioptimum
eşleyiciortamparametreleriteyitedilecektir.TümbenzetimlerAnsysHFSSyazılımıylagerçekleştirilmiştir. 

2.Teori
İletilen güç miktarını etkileyenbaşlıcafaktörlergeçirimkatsayısıveyakınalankaybıdır.Düzlemdalgavarsayımı
kullanılarak total geçirim katsayısı (Tin), faz kayması (θ), farklı ortamlar arasındaki geçirim katsayısı (Tmn) ve

URSI-TÜRKİYE2021X.BilimselKongresi,GebzeTeknikÜniversitesi,Kocaeli 
yansımakatsayısı(Γxy)parametrelericinsindenformül1’degösterildiğişekildehesaplanmıştır.Fazkayması;dalga
numarası(β)veeşleyiciortamkalınlığı(d)ileilişkiliolupθ=β⋅ dformülüileifadeedilir[10]. 


T in =

T 21 T 32 e−jθ
1−Γ21 Γ23 e−j2θ





(1) 


Şekil1.S
 olda:Eşleyiciortamlabirliktebedenüzerineyerleştirilmişanten;Sağüstte:YanperspektiftenHFSS
benzetimmodeli;Sağaltta:Ortalamagüçdeğerlerinineşleyiciortamdielektriksabitinegöredeğişimi. 

Yakınalankaybı,yakınalanuzunluğuilebağlantılıdır.D=λeff
 /2,λeff
 =λ0 /√ϵeff veλg
 =
 /√ϵr olmaküzere,yakın
 λ0
alanuzunluğununformülüaşağıdaverilmiştir[11]: 



NF =

2

2D
λg



(2) 


Yakınalanuzunluğuanteninyaydığıelektromanyetikdalganındalgaboyuylaorantılıdır.Dalgaboyunubelirlerken
etkin elektriksel geçirgenlik hesaplanmalıdır. Bu hesaplama; ortamın doldurma faktörü (ff), antenin alttaşının
elektrikselgeçirgenliği(ϵin)veanteningördüğüortamınelektrikselgeçirgenliği(ϵout)kullanılarakyapılır[11]-[12]: 



ϵ ef f = ϵ in ⋅f f + ϵ out ⋅(1 − f f ) 


(3) 

Şekil1’degörüldüğügibianteningördüğüortambirdençokkatmandanoluşsadabelirleyiciolaneşleyiciortamın
elektriksel geçirgenliğidir. Bu sebeple etkin elektriksel geçirgenlik, ortamın elektriksel geçirgenliğine eşit olarak
alınabilirveyakınalanuzunluğununortamındielektriksabitininkareköküiletersorantılıolduğugörülür. 

Sabit kalınlıktaki eşleyici ortam için yakın alandan kaynaklı kayıp, dielektrik sabitine bağlı monoton azalan bir
fonksiyondur ancak aynı durum yansımadan kaynaklı kayıp ve geçirim kazancı için geçerli değildir. Geçirim
katsayısı düşük dielektrik değerlerinde dielektrik sabiti arttıkçaartarken;yüksekdielektrikdeğerlerindedielektrik
sabiti arttıkça azalır. Geçirim katsayısı hesabı ve yakın alan kaybı yaklaşımı ortak bir formülasyon ile ifade
edilemediğiiçinmaksimumgüçiletiminekarşılıkgelenoptimumdielektriksabitibenzetimlerlebelirlenmiştir. 

3.BenzetimveRehber
HFSS benzetimleriyle çeşitli dielektrik sabiti değerlerindeki eşleyici ortam için elde edilen toplam iletilen güç,
antenden kaynaklı olumsuz etkilerdenkaçınmakiçin2,4GHz'dekigeridönüşkaybıdeğerikullanılaraknormalize
edildi.Eldeedilenverilerinenuyguneşleyiciortamıntahminiiçinyeterliolmamasıveyeterliolacakverilerinelde
edilmesiüzerekoşulacakbenzetimlerinhesaplamayükününfazlaolmasısebebiyleyapaysinirağlarıtekniklerinden
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faydalanıldı. En verimli sonuç veren yapay sinir ağı her biri 3 nörona sahip 3 saklı katmandan oluşmaktadır.
Belirtilensinirağıiçinteoriyeenyakınsonuçlarıtahminedebilenmodelbelirlendi.Bumodelde“L2norm”maliyet
fonksiyonu, “Adam” optimizasyonu ve saklı katmanlarındaki nöronlar için “ReLU” aktivasyon fonksiyonu
kullanılmaktadır. Bahsi geçen model, bu proje için önceden koşulmuş verilerin normalize haliyle beslenerek
öncedenkoşulmamışbentezimleriçinsayısaltahminlereldeedildi.Benzetimlersonucunda,Poyntingvektörlerin4
cm2 boyutundakikareyüzeydeintegralialınarakhesaplananortalamagüçdeğerleri,eldeedilentahminlerilebirlikte
Şekil1’deverilmiştir.Butahminlerışığında9mmkalınlıktaenuygundielektriksabiti22olarakbelirlenmiştir. 
Bu değerden hareketle 2,4 GHz’te tasarlanmış olan kovuk arkalı yarık anten geri dönüş kaybıiyileşecekşekilde
güncellendi. Modelin önerdiği optimum dielektrik sabiti, 22, ile benzetimde görülen maksimum Poyntingvektör
değerinin,3,48W/m2,eldeedildiğidielektriksabiti,22,birbiriileuyumludur. 

4.Sonuç
Yakınalan,yolveyansımakayıplarıuyguneşleyiciortamseçimiyledengelenebilir.Buuygulamadabedenden1cm
uzaklıktakianteniçineşleyiciortamoptimizasyonuamaçlanmış,empirikçalışmalarsonucundaidealeşleyiciortam
dielektrik sabiti22olarakbelirlenmişveyapaysinirağıiledoğrulanmıştır.Bununsonucuolarakkasiçineiletilen
toplamgüçprojedeamaçlandığıgibimaksimizeedilmiştir. 
Bu yayın/tebliğ TÜBİTAK-2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programından (Proje No:120C131)
yararlanılarak oluşturulmuştur. Ancak yayın/tebliğileilgilitümsorumlulukyayının/tebliğinsahibineaittir.
TÜBİTAK’tan alınan maddi destek, yayının/tebliğin içeriğinin bilimsel anlamda TÜBİTAK tarafından
onaylandığıanlamınagelmez. 

Kaynaklar
[1].FelicioJ.,CostaJ.veFernandesC.,”Dual-BandSkin-AdhesiveRepeaterAntennaforContinuousBodySignals
Monitoring”, IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology, cilt.2, no. 1, s.
25-32,2018.

[2].AgneessensS.,VanTorreP.,TangheE.,VermeerenG.,JosephW.veRogierH.,”On-BodyWearableRepeateras
a Data Link Relay for In-Body Wireless Implants”, IEEE Antennas andWirelessPropagationLetters,cilt.11,s.
1714-1717,2012.
[3]. Agarwal K. ve Guo Y. X., ”InteractionofElectromagneticWaveswithHumansinWearableandBiomedical
ImplantAntennas”,APEMC,2015.
[4]. Sangwan A., Pandey H., Johari P. ve Jornet J. M., ”Increasing the Communication Distance between
Nano-biosensing Implants and Wearable Devices”, IEEE 19th International Workshop on Signal Processing
AdvancesinWirelessCommunications(SPAWC),2018.
[5]. Stauffer P. R., Rossetto F., Leoncini M. veGentilliG.B.,”RadiationPatternsofDualConcentricConductor
MicrostripAntennasforSuperﬁcialHyperthermia”,IEEETransactionsOnBiomedicalEngineering,cilt.45,no.5,
s.605-613,1998.
[6].SinghS.,SahuB.veSinghS.,"Hyperthermiaperformanceofconformalapplicatorforlimbtumorinpresence
ofwaterbolus",2017InternationalSymposiumonAntennasandPropagation(ISAP),2017.
[7].Chavez-SantiagoR.,KhaleghiA.veBalasinghamI.,"Matchinglayerforpathlossreductioninultrawideband
implant communications", 2014 36th Annual International Conference of the IEEEEngineeringinMedicineand
BiologySociety,2014.
[8].KiourtiA.,CostaJ.,FernandesC.veNikitaK.,”ABroadbandImplantableandaDual-BandOn-BodyRepeater
Antenna:DesignandTransmissionPerformance”,IEEETransactionsonAntennasandPropagation,cilt.62,no.6,
s.2899-2908,2014.
[9].RappaportC.,"DeterminationofBolusDielectricConstantforOptimumCouplingofMicrowavesthroughSkin
forBreastCancerImaging",InternationalJournalofAntennasandPropagation,cilt.2008,s.1-5,2008.
[10].AdvancedEngineeringElectromagnetics,Wiley,2012(2.versiyon).
[11].AntennaTheory:AnalysisandDesign,JohnWiley&Sons,Inc.,2016(4.versiyon).
[12].CilE.veDumanliS.,“Thedesignofareconfigurableslotantennaprintedonglassforwearableapplications,”
IEEEAccess,cilt.8,s.95417–95423,2020. 

